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مقدمة

إىل العربية اللغة بافتقار ونشعر موضوعه أهمية نعلم ونحن الكتاب هذا تأليف يف أخذنا
اإلسالمي العالم يف األخرى اللغات أهل حفاوة من القاه ما نتوقع نكن لم ولكننا مثله.
رأيناه ما مثل إىل بموضوعه أوروبا يف املسترشقني كبار إعجاب يصل أن وال بأرسه،
عبارات من إلينا كتبوه عما فضًال ألنهم املاضية، الثالثة األجزاء صدور أثر عىل منهم
يف تصدر التي والجرائد املجالت يف التقاريظ من نرشوه وما والتنشيط، االستحسان
بعُد نفرغ لم ونحن مواطنيهم بني ونرشه ألسنتهم إىل بنقله يشتغلون أخذوا قد بالدهم،
الطبع، تحت اآلخر البعض يزال وال ونرش طبع قد الرتجمات هذه وبعض تأليفه. من
مطبوًعا (الهندستانية) األوردية الرتجمة من األول الجزء صدر فقد الرتجمة. تحت واآلخر
الهندية وكيل» «جريدة منشئ غالم محمد الشيخ بقلم (الهند) أمرتسار يف الحجر عىل
صاحب امللك ذكاء مريزا بقلم قريبًا الفارسية الرتجمة من األول الجزء وسيصدر الشهرية.
بنقله املشتغل مرجليوث األستاذ الكبري املسترشق إلينا وكتب الفارسية. تربيت» «جريدة
هذا أواخر يف نرشه يف ويبدأ ترجمته من سيفرغ أنه أكسفورد، جامعة يف اإلنجليزية إىل
الجزء نقل أتم أنه موسكو يف الرويس املسترشق دانيلوف األستاذ إلينا وبعث الصيف.
إىل نقله بشأن املسترشقني بعض خابرنا وقد الثاني. الجزء ويليه الروسية اللغة إىل األول

وغريها. الفرنسية اللغة
اإلسالمي، التمدن دخائل الستطالع والبحث التنقيب عىل املثابرة يف ذلك فنشطنا
فيه نتوخى العرب، كتاب يطرقه لم أسلوب عىل اإلمكان إليه يبلغ بما أرساره وكشف
العقل أحكام تطبيق مع ببعض بعضها ارتباطها وبيان أسبابها إىل الحوادث إرجاع
يف أسلوبها سذاجة عىل وغريها، واألدب التاريخ كتب فنطالع عليها. العمران ونواميس
التمدن ذلك فلسفة منه نستخرج ثم نقرؤه ما ونتدبر الوقائع، وإيراد الحوادث رسد



الرابع) (الجزء اإلسالمي التمدن تاريخ

الجهد من بذلوه ما مع اإلسالم، مؤرخي ألن الخروب؛ من السكر يستخرج كما العجيب،
عللوا أو عالقاتها يف نظروا قلما ومصادرها، أسانيدها وتمحيص الحوادث تحقيق يف
وكيفية الدولة، بسياسة منها يتعلق ما وخصوًصا تها، عالَّ عىل نقلوها وإنما أسبابها،
تلك تعليل ألن طائفة؛ إىل طائفة أو أمة، إىل أمة أو عائلة، إىل عائلة من امللك انتقال
وهم املذاهب، بعض تخطئة أو الخلفاء، بعض أقوال يف الطعن عىل أحيانًا يبعث الحوادث
من مسلًكا أوعر الجزء هذا موضوع كان ولذلك ورجاله، للدين احرتاًما ذلك يتحاشون
وتطبيق األقيسة، واستنباط الفكرة، إعمال إىل وأدعى املاضية، األجزاء سائر موضوعات

التمدن. ذلك يف اإلسالم تاريخ فلسفة عن عبارة ألنه املقدمات؛ عىل النتائج

الجزء هذا موضوع

مملكتها، وسعة اإلسالمية الدولة نشوء عن الكتاب هذا من األول الجزء يف الكالم بسطنا
وخصصنا وغريها. والقضائية والعسكرية واملالية والسياسية اإلدارية نظمها وتاريخ
وأسباب الثروة تلك تكون وأسباب ورجالها، اإلسالمية الدولة ثروة لبيان الثاني الجزء
العرب عند منهما كان فيما فبحثنا واألدب، بالعلم ا خاصٍّ الثالث الجزء وجعلنا تدهورها.
اللغات عن نُقل وما والعقول، القرائح يف التغيري من اإلسالم أحدثه وما الجاهلية، يف

ذلك. كل يف اإلسالمي التمدن تأثري من كان وما العلوم، من األجنبية
عمدنا وعلومها، وثروتها الدولة نظام حيث من املذكور، التمدن يف نظرنا أن فبعد
وأوعرها الكتاب أجزاء أهم ولعله برمته، الجزء هذا لها فخصصنا سياستها، يف البحث إىل
سيما وال والشكوك، العقبات من السياسية الوقائع أسباب وبني بيننا يحول ملا مسلًكا،
االستئثار عىل الدولة أهل تنازع من ذلك يعرتض وما دولة، إىل دولة من الخالفة انتقال
كتب يف عليه العثور يتيرس ال مما ذلك، يف املذهبي أو الجنيس االختالف وتأثري بالسلطة،
خالل من بصيًصا نعدم لم أننا عىل مثله. الخوضيف املؤرخني تحايش من قدمناه ملا القوم
أسباب كشف إىل فوفقنا والعلل، األسباب عن البحث يف سبيلنا به تلمسنا الظلمة، تلك
والقياس العقيل والحكم الفلسفي النظر من ذلك يقتضيه بما فبسطناها الحوادث، أكثر

طاقتنا. جهد الحقيقة وتحرينا التمثييل،
تلك؛ عن وعورة تقل ال أخرى عقبة اعرتضتنا وتبويبه املوضوع تقسيم إىل عمدنا وملا
أوجهها وتعدد مظاهرها، وتلوُّن نتائجها واشرتاك أسباب وتعارض الحوادث الختالط
نقسم أن النظر إمعان بعد فرأينا الزمان، أو املكان أو الجنس أو الدين حيث من
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السيادة، تلك عىل تنازعها من كان وما اإلسالم، يف سادت التي العنارص باعتبار املوضوع
إىل اإلسالم تاريخ فقسمنا العنارص. تلك باختالف اإلسالمي التمدن أطوار مالحظة مع

كبريين: دورين
بذهاب وينتهي اإلسالم بظهور يبتدئ بصدده، نحن الذي التمدن دور األول: الدور

عليها. املغول وتسلط اإلسالمية اململكة وتدهور العراق، من العباسية الدولة
الدولة بتغلب التدهور، ذلك بعد حدثت التي السياسية النهضة هو الثاني: الدور
وظهور ظلها، يف نِّيِّني السُّ املسلمني شتات بجمع اإلسالمية، الخالفة وإحياء العثمانية

رايتها. تحت الشيعة شتات وجمع الفارسية، الصفوية الدولة
عىل اإلسالمية العنارص أحد تغلب باعتبار عصور، خمسة إىل األول الدور وقسمنا
فيغلب املطلع، عىل تخفى ال ألسباب العصور هذه بني فاصل حد يتيرسوضع وال سائرها.

العصور: هذه وإليك يليه. الذي العرص بأوائل عرص كل أواخر تختلط أن

١٣٢ه. سنة األموية الدولة انقضاء إىل اإلسالم ظهور من األول: العربي العرص (١)
سنة املتوكل خالفة إىل ١٣٢ سنة العباسية الدولة قيام من األول: الفاريس العرص (٢)

٢٣٣ه.
٣٣٤ه. سنة الديلم تسلط إىل املتوكل خالفة من األول: الرتكي العرص (٣)

انقضائها. إىل الفاطمية الدولة قيام من الثاني: العربي العرص (٤)
لنك. تيمور وفاة إىل جنكيزخان ظهور من املغويل: العرص (٥)

عرص الثاني الفاريس والعرص العثمانية، الدولة عرص فهو الثاني الرتكي العرص أما
وهو الثاني، اإلسالمي الدور منهما ويتألف فارس، بالد عىل خلفها ومن الصفوية الدولة

الكتاب. هذا يف بحثنا دائرة عن خارج
وأبواب فصول إىل الجزء هذا يف درسناها التي الخمسة العصور من كالٍّ وقسمنا
نظام حيث من اإلسالم قبل العرب يف بتمهيد الكالم فقدمنا املقام. يقتضيه ما عىل
عصبية واستفحال وبطونهم، وقبائلهم العرب وأنساب والحرض البدو فوصفنا االجتماع،
واالستلحاق كالحلف العصبية تلك توابع ذكرنا ثم والخؤولة، األمومة ومنها عندهم النسب
جزيرة األجانبيف من والنازلني وأحكامهم، وأنواعهم الجاهلية يف واملوايل العبيد ثم والخلع،
العرب دول سياسة يف بفصل التمهيد وختمنا الفرس، األبناء وخصوًصا اإلسالم قبل العرب

العرب. ومناقب اإلسالم قبل
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فبينا أمية، بني وأيام الراشدين أيام إىل فقسمناه األول، العرصالعربي إىل تقدمنا ثم
قبائلهم اختالف عىل العرب كلمة جمعت التي اإلسالمية بالجامعة قام اإلسالم أن أوًال
حيث من وتفاضلوا أنسابهم، حيث من الفضل يف فتساووا اإلسالم. راية تحت وبطونهم
كاملهاجرين جديدة، إسالمية طبقات فتولدت سبيله، يف جهادهم أو الدين إىل سبقهم

قبل. من يكن لم مما القادسية، وأهل بدر وأهل واألنصار
وذكرنا والعدل، والحق التقوى عىل مبنية وأنها الراشدين الخلفاء سياسة وصفنا ثم
حرص إىل تدعو خالفته أول يف كانت الخطاب بن عمر سياسة وأن منهم، خليفة كل مزايا
أن إىل العمران بطبيعة اضطر وأنه والعراق، الشام وبالد العرب جزيرة يف املسلمني
وتكاثروا املهاجرة، أو بالفتح العرب فانترش األرض، يف االنسياح يف وأمرائه لقواده يأذن

الكثري. بالتناسل
اإلسالم. يف وأحكامهم واملوايل العبيد يف بفصل األول العرص وختمنا

األسباب أوًال فذكرنا األمويني، أيام وهو العرصاألول، من الثاني القسم إىل انتقلنا ثم
املنافسة من أمية وبني هاشم بني بني كان وما إليهم، الخالفة انتقال عىل ساعدت التي
منهم أقل وهم بالنبوة هاشم بني أمر يعظم أن األمويني عىل شقَّ وكيف اإلسالم، قبل
بن عيل من سفيان أبي بن معاوية فأخذها الدولة، عىل غلبوهم حتى زالوا فما وقوًة. عدًدا
محور أن وبينا سلطتهم، تأييد يف األمويني سياسة وفصلنا واألطماع. بالدهاء طالب أبي
منهم أحق الهاشميني أن يعلمون واألمويون كانت. وسيلة بأية التغلب طلب السياسة هذه
املسلمون العرب وكان الجاهلية، يف كانت كما بالعصبية التغلب إىل فعمدوا بالخالفة،
العرب، وسائر قريش بني أوًال النسب عصبية إىل فعادوا النبوة، دهشة عنهم زالت قد
املوايل فاحتقروا العرب، غري عىل التعصب يف األمويون وبالغ واملرضية. اليمنية بني ثم
املدن، يف السكنى وألفوا األمويني عرص يف العرب وتحرض عليهم. وضيقوا وغريهم الفرس
والشام والكوفة بعضكالبرصة عىل بعضها البالد تعصب أي: الوطنية، العصبية فحدثت
والرجال القبائل اصطناع إىل هاشم بني عىل التغلب سبيل يف األمويون واضطر وغريها.
ابتزازها إىل منها االستكثار وجرهم األموال. من االستكثار عىل ذلك فحملهم املال، ببذل
أيامهم الناس ملَّ حتى الذمة، وأهل املسلمني من الرعية عىل فضيقوا حق، بغري أو بحق
واحتقارهم وفتكهم وتهتكهم الرشيعة، بأحكام استخفافهم من ظهر بعدما وخصوًصا
زمن من الذمة أهل أحكام يف طويل فصل ذلك وييل الذمة. أهل عىل وتضييقهم املوايل

األمويني. أيام آخر إىل الخطاب بن عمر
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العباسيني إىل الخالفة انتقال يف بفصل فصدَّرناه العرصالفاريساألول، إىل تقدمنا ثم
من األصل يف وهم — العباس بني نرصوا وكيف أمية. بني عىل الناقمني املوايل بنرصة
العباسيني ألن والعباسيني؛ العلويني بني مشرتكة بيعتهم يظنون وكانوا — عيل شيعة
اإلسالمية اململكة الخراساني مسلم أبو فنقل فسكتوا، ذلك عىل العلويني بايعوا قد كانوا
البيعة، نكثوا الدولة زمام عىل العباسيون قبض فلما العباسيني. إىل وسلمها األمويني من
أكرب من بجماعة فتكوا حتى وغريهم، العلويني من سلطانهم يخشون كانوا بمن وغدروا

نفسه. مسلم أبو وفيهم وأنصارهم، دعاتهم
سياستني: إىل العباسيني سياسة وقسمنا

الفرس فخافهم والفتك، الغدر عىل مبنية وكانت سلطتهم، تأييد يف سياستهم األوىل:
مسلم أبا أصاب ما يصيبهم لئال غيظهم وكظموا دولتهم، قيام عىل ساعدوهم الذين
الحكومة، مقاليد إليهم وسلموا دولتهم، مصالح يف العباسيون فاستخدمهم وأصحابه،
نالوه ما ونالوا الربامكة، ساعد اشتد فلما الربامكة. وأشهرهم وزراءهم وجعلوهم
أضمروا وقد الناس، قلوب الكتساب األموال يبذلون أخذوا والثروة، والسطوة القوة من
وفصلنا فنكبهم. بذلك الرشيد فشعر للفرس، الدولة تسليم أو العلويني إىل البيعة إرجاع
وملا العباسيني. عىل الفرس نقمة تضاعفت كيف وبينا وأسبابها، النكبة هذه مقدمات
وحاربوا فنرصوه املأمون، الفرسأخوال وكان واملأمون، األمني ابناه اختلف الرشيد مات
الدولة ينقل أي: الرضا، لعيل بعده يبايع أن عىل إليه، الخالفة وأعادوا أخاه وقتلوا معه

بهم. غدر ثم منهم مراده ملك حتى فأطاعهم العلويني، إىل العباسيني من
واملحاسنة، والحق العدل عىل مؤسسة وكانت الرعية، معاملة يف سياستهم والثانية:
عهد إىل االضطهاد من لحقهم ما وأسباب وأحكامهم الذمة أهل يف فصول ذلك ويتخلل
وكيف العنارص، تنازع من كان وما األفكار، وإطالق الدين حرية يف وفصل بعيد. غري
حتى األنساب، اختالط من ذلك رافق وما األمني، دولة بذهاب العربية العصبية ذهبت

البادية. يف إال للهجرة الثاني القرن ذهاب بعد الخالص العربي الدم ندر
يف األتراك تدخل إىل دعت التي األسباب وذكرنا األول، الرتكي العرص إىل تقدمنا ثم
تدرجوا وكيف سامرا، لهم وبنى وجندهم األتراك جمع وكيف املعتصم، أيام من الدولة
يف الخلفاء احتجاب من ذلك عىل ترتب وما الخلفاء، عىل تغلبوا حتى الدولة مصالح يف
رتب إىل والخصيان الخدم رفعوا حتى بهم، ووثوقهم الخدم ومعارشتهم النساء، دور
إىل كله ذلك فآل الدولة، مصالح يف النساء أيدي وأطلقوا وغريهما، األمراء وإمارة القيادة
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االستقالل إىل األطراف أصحاب فعمد الخلفاء، هيبة وذهبت األعمال، واختالل الحكم فساد
وكلها وكردية، وعربية، وتركية، فارسية، فروع: إىل العباسية الدولة فتشعبت بوالياتهم،
السلطة إىل ونسبتها الخالفة معنى يف البحث إىل بذلك فاستطرقنا العبايس. الخليفة تبايع

اآلن. إىل اإلسالم أول من
أهملوهم منذ العباسيني عىل العرب نقمة فذكرنا الثاني، العرصالعربي إىل انتقلنا ثم
الدولة ظهرت وكيف واألمويني، العلويني نقمة إليها وأضفنا الديوان، من وأسقطوهم
— الفاطميون وأوشك العباسية، الدولة ملقاومة مرص، يف والفاطمية األندلس، يف األموية
أن عىل سبيلهم. يف السالجقة يقف لم لو العباسيني، عىل يتغلبوا أن — علويون وهم
فأعاد الدين، صالح وأولهم دولتهم، عىل األكراد وغلبهم تضعضعوا أن لبثوا ما الفاطميني
عىل وانقسمت اإلسالمية اململكة تضعضعت العرصوقد وانقىضهذا العباسيني، إىل البيعة
فاكتسحوها الحال، تلك يف وهي املغول فجاءها بها، املحيطون أعداؤها فيها وطمع نفسها،

الجزء. هذا ينتهي وبه املغويل، العرص وهو واختالًال، ضعًفا وزادوها
املصادر أوثق عىل باالعتماد الحوادث، وتحقيق الحقائق تمحيص يف الجهد بذلنا وقد
إىل األقرب نظنه ما وأسبابها الحوادث علل من واستخرنا ذلك وتدبرنا الروايات، وأصح

الوكيل.1 ونعم حسبنا وهللا واإلنصاف، واإلخالص الصدق ملتزمني الصواب،
وبه االجتماع، وآداب الدولة وأبهة اململكة الخامسحضارة الجزء موضوع وسيكون

الكتاب. ينتهي

.١٩٤٧ سنة والخامسة ،١٩٢٧ سنة الرابعة منها هذه، قبل طبعات خمس الجزء هذا طبع 1
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اإلسالم العربقبل يف متهيد

سياستها وكانت العرب، أيدي يف اإلسالمية الدولة فيها كانت التي املدة العرص بهذا نريد
املذكور والعرص العربي. للعنرص فيها السيادة وكانت عربًا، وعمالها عربًا وقوادها عربية
الراشدين، دولة دولتني: إىل ينقسم وهو األموية. الدولة وينقيضبانقضاء باإلسالم يبتدئ
سيأتي الحكومة وشؤون السياسة يف بها خاصة أحكام منهما ولكل األمويني، ودولة
ما حيث من اإلسالم، قبل العرب حال يف بفذلكة نأتي أن لذلك تمهيًدا لنا بد وال بيانها.

… الباب هذا يف بيانه يهمنا

والحرض البدو (1)

إىل منها أقرب ألنها الحضارة؛ من أقدم والبداوة املدن. أهل والحرض البادية، أهل البدو
ينتحل أو والفالحة، الزراعة يحرتف بدويٍّا أدواره أول يف كان فاإلنسان الطبيعية. الفطرة
واستخراج لنتاجها والدود النحل أو واملاعز والبقر الغنم من الحيوان تربية عىل القيام
السهول إىل فالتجأوا للمرعى. واملراعي للغرس املزارع من املدن له تتسع ال مما فضالتها،
يحفظ الذي باملقدار والدفء والسكن القوت من الرضوري بلوغ همهم وكان والرباري،
من أكثر هو ما عىل وحصلوا أحوالهم تقدمت فلما العيش. مواصلة من ويمكِّن الحياة

وأترفوا. نوا وتمدَّ وتأنقوا والدعة السكون إىل عمدوا والرفاهية، الغنى أسباب من ذلك
الفالحة أهل فالبدو الحيوان. تربية عىل أو والزرع، الفالحة عىل إما تقوم فالبداوة
والجبال، والقرى املدارش. سكان وهم الغلة ينتظرون مواطنهم يف لالستقرار مضطرون
بشمايل الرببر بالد يف البدو من الصنف هذا يكثر وإنما العرب. بادية يف قليلني وكانوا
الذين البدو وأما وغريها. والشام وفارس بمرص العامرة املدن يجاور وفيما أفريقيا،



الرابع) (الجزء اإلسالمي التمدن تاريخ

لحيواناتهم. واملياه املسارح الرتياد واالرتحال، الظعن فدأبهم الحيوان تربية يحرتفون
وال والبقر، الشاء عىل القائمون هم السائمة فأهل إبل. وأهل سائمة، أهل صنفان: وهم
مثل وهؤالء الشاء. إىل نسبة الشاوية لهم: ويقال الطيبة، املراعي لقلة القفر يف يبعدون
يقطنون ممن وغريهم والصقالبة، الرتكمان وإخوانهم والرتك أفريقيا، شمايل يف الرببر

ونحوهما. وخراسان تركستان بوادي

أهل من مجاًال القفار يف وأبعد ظعنًا أكثر وهم العرب، بدو فأشهرهم اإلبل أهل وأما
عن حياتهم قوام يف اإلبل بها تستغني ال وشجرها ونباتها التلول مسارح ألن السائمة؛
من فراًرا نواحيه يف الشتاء فصل يف والتقلب امللحة مياهه وورود بالقفار، الشجر مراعي
فصاًال الحيوانات أصعب اإلبل ألن رماله؛ يف خضالنتاج ملا وطلبًا هوائه دفء إىل الربد أذى
فهم القفار، يف واإليغال النجعة إبعاد إىل فاضطروا الدفء. إىل ذلك يف وأحوجها ومخاًضا
لتفردهم الحيوان، واملفرتسمن عليه، املقدور الوحشغري الحوارضمنزلة أهل من ينزلون
يحملون دائًما فهم أنفسهم. عن بالدفاع وقيامهم الضواحي، يف وتوحشهم املجتمع، عن
الرحال وعىل املجالس يف غراًرا إال الهجوع، عن ويتجافون الطرق، يف ويتلفتون السالح،
خلًقا، لهم البأس صار حتى ببأسهم، واثقني والبيداء القفار يف ويتفردون األقتاب، وفوق

املشاق. عىل وأصربهم بأًسا أشدهم القفار يف توغًال البدو أكثر كان ولذلك
تلك يف قليلة املدن كانت ولذلك ل؛ الرُّحَّ البدو من معظمهم العرب جزيرة فسكان
والطائف واملدينة مكة اإلسالم قبل العربية املدن وأشهر أواسطها. يف سيما وال الجزيرة،
واألحباش والفرس العرب من أخالط وسكانها اليمن. يف وصنعاء ومأرب الحجاز، يف

البادية. أهل من عليهم يفد من عىل والرشاء بالبيع يرتزقون وغريهم، واليهود

اإلسالم قبل العربية العصبية (2)

الناس ألن البادية؛ ألهل رضورية والعصبية البدو، من جمهورهم العرب إن قلنا:
الحكام عدوانهم يدفع املدن فأهل والتنازع، التخاصم ودأبهم املطامع، عىل مفطورون
من تقيمه بما األعداء غارات تدفع أيًضا وهي بعًضا، بعضهم يظلم أن من الدولة وأهل
وقر بما وكرباؤهم، مشايخهم بينهم فيحكم البدو وأما والسالح. الجند من وتعده األسوار
سطا وإذا البدو. تقاليد من السن وإكرام … لهم الوقار من الحي أو القبيلة أهل نفوس يف
دفاعهم يصدق ال وهؤالء وشجعانهم، فتيانهم عنها بالدفاع قام منازلهم يف عدو عليهم

جانبهم. ويُخىش شوكتهم بها تشتد عصبية كانوا إذا إال
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أفرادهم. بني تجمع جامعة من لهم بد ال الواحدة، املصلحة أو الواحد، البلد وأهل
وآخرون الوطن، يجمعهم األمم فبعض أحوالهم، باختالف األمم يف تختلف والجامعة
وكانوا لهم، وطن ال البدو أن رأيت وقد اللغة. أو النسب يجمعهم وغريهم الدين، يجمعهم
متالزمتان وهما واللغة، العصبية غري يجمعهم ما لهم يكن فلم لهم، دين ال اإلسالم قبل
وبالغوا بها، وتفاخروا وضبطها، أنسابهم بحفظ العرب عني لذلك البداوة؛ يف خصوًصا

األولني. اآلباء إىل ردوها حتى استقصائها، يف
أو العائلة تتألف ومنها والعمومة، واألبوة األخوة عندهم العصبية أسباب فأقرب
منهما كالٍّ فإن مثًال، العباس وآل طالب أبي كآل الفصيلة، تتألف العائالت ومن األرسة،
مثل األفخاذ، تتألف الفصائل ومن هاشم. بني من وكالهما عائالت، من مؤلفة فصيلة
بني مثل البطون، تتألف األفخاذ ومن مناف. عبد بني من وكالهما أمية، وبني هاشم بني
عمارة) (جمع العمائر تتألف البطون ومن قريش. من وكالهما مخزوم، وبني مناف عبد
ربيعة مثل القبائل، تتألف العمائر ومن مرض. من وكالهما كنانة، وبني قريش بني مثل
عدنان مثل األبعد، النسب وهو الشعب، يتألف القبائل ومن عدنان. من وكالهما ومرض،

وقحطان.

العرب أنساب (3)

إىل أصولهم يف يرجعون اإلسالم قبل العرب جزيرة سكان أن النسابون عليه والذي
أخبارها وضاعت بادت التي هي البائدة فالقبائل الباقية. والعرب البائدة، العرب قسمني:
بحثنا وقد وجاسم. وجرهم وعمليق وجديس وطسم وثمود عاد مثل اإلسالم، ظهور قبل
السنة من العرشين الهالل يف نرشت مقالة يف وأماكنها القبائل هذه نسب يف تحليليٍّا بحثًا
موجودة، وهي اإلسالم ظهر التي القبائل فهي الباقية العرب وأما هنا. لها محل ال الخامسة
منهما كل ترجع فرقتان، الباقية والقبائل اإلسالمية. الدولة وأنشأت ونرشته به فقامت
إىل أنسابها يف وترجع القحطانية، األوىل الفرقة إليه: تنسب وطن يضمها واحد أب إىل
ومقر التوراة، آباء من أرفخشد) (أبو أرفكشاد إىل نسبه ينتهي الذي يقطان وهو قحطان
والفرقة اليمن. عرب أو اليمنية بالقبائل أيًضا ُعرفت ولذلك اليمن؛ يف القحطانية القبائل
وتعرف الخليل إبراهيم بن إسماعيل أعقاب بعض من عدنان إىل نسبة العدنانية، الثانية
أو الحجازية، بالقبائل ُعرفت ونجد الحجاز يف أكثرها مقر كان وملا باإلسماعيلية، أيًضا

الشمال. عرب أو ونجد الحجاز بعرب
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واألفخاذ والبطون والعمائر القبائل من فروع والعدنانية القحطانية من ولكل
هذا يف منها يهمنا بما نأتي ولكننا لذكرها، محل وال عدٌّ يحصيها ال والفصائل
بنو ومنها األقل، عىل قبلها تمدنت أو العدنانية، من أقدم القحطانية فالعرب — املقام
وخرائب حرضموت يف وآثارهم التبابعة امللوك ومنهم اليمن، يف تمدنا أنشأوا الذين حمري
ذلك آثار تفقد وقد املسند. بالقلم نقوش وعليه الرمال يف مدفونًا أكثرها يزال ال اليمن،
لصعوبة كثري يشء عىل االطالع من يتمكنوا لم ولكنهم املسترشقني، من واحد غري التمدن
التمدن أن إىل وذهب املوضوع، هذا يف الكتب ألف بعضهم أن عىل القفار. تلك يف السلوك
العرب أولئك عن تمدنهم أصول أخذوا الفراعنة وأن املرصي، التمدن من أقدم اليمني
قبل العارش القرن نحو الحكيم سليمان زارت التي سبأ ملكة أن واملظنون القحطانية.

الدولة. هذه ملوك من هي إنما امليالد

املعروف السد انبثاق أو العرم سيل كان حتى وحرضموت، اليمن بالد يف اليمنية زال وما
يسيل كان الذي املاء يحجز جبلني، بني موصًال كان حائط عن عبارة وهو مأرب. بسد
متينًا، بناءً الدولة تلك ملوك بعض بناه أعالهما. إىل السفحني ويروي فريتفع بينهما،
(تقريبًا) للميالد الثاني القرن دنا فلما قرون. عدة الهواء وتأثري املاء صدمات عىل فصرب
فنزحوا والقحط، الطوفان فخافوا السد، سقوط بقرب أحسوا شاخت، قد الدولة وكانت
الشام، يف غسان بنو ومنهم وبطونهم، قبائلهم بحسب البالد، يف وتفرقوا املكان ذلك من
بجوار وخزاعة منى، يف واألزد املدينة، يف والخزرج األوس وبنو العراق، يف لخم وبنو
الخامس القرن نحو ويف اليمنية. القبائل من هناك بقي من فهاجر السد انفجر ثم مكة.
اليمن وضموا األحباش فأخرجوا الفرس جاء ثم اليمن، بالد عىل األحباش استوىل للميالد

الفرس. مملكة أعمال من واليمن اإلسالم وجاء مملكتهم. إىل
املدن. الحرضوسكان وهم دالت، قد القحطانية العرب دولة كانت اإلسالم، ظهر فلما
يف الحرض القحطانية من بقي من غري كثريين، يزالون ال فكانوا القحطانية البدو وأما
اإلسالم ظهور عند القحطانية القبائل أشهر وإليك واليمن. الحجاز مدن من وغريها يثرب
وخثعم وبجيلة وخزاعة والخزرج واألوس وغسان ومازن واألزد وكهالن وحمري سبأ وهي:

وغريها. واألشعر ومراد وتنوخ وكلب وقضاعة وكندة ولخم وطيء وهمدان

اإلسالم قبل يظهروا فلم الشمال، عرب أو ونجد الحجاز عرب أو العدنانية، القبائل وأما
نجد يف غالبًا مواطنهم عديدة، قبائل وهم اإلسالم. بعد إال دولة ينشؤوا ولم قليًال، إال
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مكة، يف يقيمون حًرضا كانوا فقد قريًشا إال رحالة بادية وكلها وتهامة، والعراق والحجاز
عدنان قبائل تسلسلت ومنها «معد»، قبيلة العدنانية القبائل وأعظم الطائف. أهل وبعض
إياد وسكنت ونزار، إياد معد من النبي.1وتفرع ألرميا معاًرصا كان أنه ويقال: كلها،
األعظم الفضل ولها والقوة، العظمة ففيها نزار وأما وأفخاذ. بطون إىل وتشعبت العراق
فسكنت ومرض، ربيعة قبيلتي إىل نزار وانقسمت ملسو هيلع هللا ىلص. النبي جاءهم منها ألن العرب؛ عىل
وبكر وتغلب والنمر وجديلة وعنزة وأسد ضبيعة بطونها ومن العراق، جزيرة يف ربيعة
سائر من أكثر بالحجاز، والغلب الكثرة أهل فهم نزار بن مرض وأما وغريهم. وائل بن
قريش، جملتها من عمائر عدة مرضتشعبت ومن بمكة. الرياسة لهم وكانت عدنان، بني
النبي رهط هاشم بنو ومنهم مناف، عبد بنو جملتها من بطنًا ٢٥ إىل قريش وتشعبت

وعدنانيها. قحطانيها العرب سائر عىل اإلسالم بعد مرض رشفت وبه ملسو هيلع هللا ىلص،
وقيس وشيبان والنرض وكنانة خزيمة تقدم، ما غري العدنانية، القبائل وأشهر
ومخزوم وباهلة وهالل وتميم وعقيل وكالب وثقيف وذبيان وغطفان وسليم وهوازن
شؤون عمارة أو قبيلة ولكل اآلخر. للبعض فروع وبعضها وغريها، القيس وعبد وأمية
سائر عن بها تمتاز خاصة سمة منها ولكل خاصة. وشارة خاصة وحكومة خاصة
بالنار كيٍّا بها خاصة عالمة عليها تنقش أي: أبلها، بها وتسم رايتها بها تعرف القبائل،
وتفاخر خربه، القبائل بني ويذاع به تُعرف بيشء تمتاز القبيلة وكانت امليسم2 لها: يقال
ونجدتها3 بفروسيتها تفتخر وربيعة بفصاحتها، تفتخر مثًال مرض فكانت سواها. به
ذكروا فقد العدنانية، من بهدلة كقبيلة سواها، دون واملنعة بالعز القبائل بعض واشتهر
فعوف فكعب فسعد فتميم فمرضفخندف نزار إىل معد من إليها تسلسًال والقوة العز أن

فبهدلة.

ج١. ٣٠٠ خلدون ابن 1
ج١٩. ٤ األغاني 2

ج١. ٢١١ املسعودي 3
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النسب عصبية (1-3)

عىل بعضها تجمعها النسب عصبية عمائرها، أو بطونها أو أفخاذها أو القبائل، وبني
عىل الواحد الفخذ من الفصيلتان فتجتمع فاألبعد. األبعد إىل فاألقرب األقرب — بعض
عمارة عىل واحدة عمارة من البطنان وتجتمع واحدة، بطن من جميًعا كانوا ولو آخر فخذ
عمي، ابن عىل وأخي «أنا املثل: قول حد عىل واحدة، قبيلة من جميًعا كانوا ولو أخرى
العصبيات، أوسع وهذه العدناني عىل ب يتعصَّ فالقحطاني الغريب»، عىل عمي وابن وأنا
بعضها تتعصب واحدة قبيلة من والعمائر بعض. عىل بعضها يتعصب القبائل إن ثم
واحدة، بطن من األفخاذ أو واحدة، عمارة من البطون يف ذلك نحو ويقال بعض، عىل
وكالهما تخاصما، مثًال طالب أبي وبنو العباس فبنو والعائالت. الفصائل إىل تصل حتى
عىل وِقْس مناف، عبد بني من وكالهما تخاصما، أمية وبنو هاشم وبنو هاشم، بني من

ذلك.
مثالب ويذكر قومه بحسنات سواه يفاخر األفخاذ أو البطون أو القبائل من وكل
بني املنافسة حوادث أشهر أن عىل رشحها. بنا يطول مفاخرات ذلك يف ولهم اآلخرين.
ذكر يرد وقد العدنانية، والقبائل اليمنية) (أو القحطانية القبائل بني هو إنما العرب
هاتني إحدى إىل القبائل انتساب يذكرون قلما ألنهم القارئ؛ له ينتبه وال التاريخ يف ذلك
من قيًسا أن يذكرون وال وكلب»، قيس بني الحرب «انتشبت مثًال: فيقولون العصبيتني
قولهم: عليه وِقْس ذلك. يعرف القارئ أن العتقادهم القحطانية، من وكلبًا العدنانية
قيس أو وكهالن، هوازن أو وحمري، مرض أو واليمن، معد أو ونزار، قحطان تفاخرت

ذلك. نحو أو وهمدان،

اإلسالم قبل والعجم العرب (4)

الرتك أو الفرس من العرب غري عىل يجتمعون والعدنانية القحطانية العرب أن عىل
اسمهم من شقوا وقد ويحتقرونهم، واللغة باألنساب ويفاخرونهم «العجم»، ويسمونهم
غري عندهم فالعجمي العجمة، من مشتق العجم أن أو الخرس، عىل للداللة األعجم لفظ
وهو العجم وصف وهذا ضيق، عينه يف الذي عندهم واألخزر األخرس4 واألعجم العربي،

ج٣. ٢٢٩ الفريد العقد 4
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أخرجه ألنه إهانة؛ القول ذلك ُعدَّ أخزر يا للعربي: قيل فإذا النقائص، من العرب عند
من أقدم الفرس ألن الفرس؛ والعجم الفاريس، األصل يف العجمي أن عىل العرب. من
غري أجنبي كل عىل العجم لفظ أطلقوا ثم لسانهم، عن الغريبة األمم من العرب خالط

عربي.
كانوا ما كثريًا دولتهم أيام يف الفرس فإن قديمة، والعجم العرب بني واملنافسة
يف حتى الفرس مدن عىل يسطون كانوا والعرب بالسيف، بالدهم من العرب يُخرجون
من وإخراجهم العرب أذى تعمد قد هذا وكان قرون، ببضعة اإلسالم قبل سابور أيام

الشاعر: يقول وفيه إياد، قبيلة وخصوًصا بالده،

وال��ن��ع��م ال��خ��ي��ل ح��ول��ه��ا إي��اد ق��ب��اب أص��ب��ح��ت س��اب��ور ب��ن س��اب��ور رغ��م ع��ل��ى

بأرض لحق أفلت ومن كثريًا، خلًقا منهم فقتل والجند، بالقوة منهم تمكن ولكنه
والفرس، العرب بني الضغائن زالت وما البحرين. يف تميم ببني ذلك نحو وفعل الروم.
للميالد، الخامس القرن يف األحباش عىل كرسى استنجاد إىل اليمن عرب اضطر حتى
اإلسالم جاء أن إىل العرب، وحكموا مكانهم واحتلوا األحباش أخرجوا جنًدا فأرسل
بني أيام يف وخصوًصا عليهم ذلك فكرب العجم، عىل فتسلطوا العرب إىل السلطان وتحول
بيان وسيأتي العرب يف للطعن الشعوبية فرقة ونشأت العرب. غري عىل لتعصبهم أمية

ذلك.

والخؤولة األمومة (5)

عىل الراقية، األمم سائر مثل األب، إىل االنتساب أو األبوة العرب عند العصبية يف األصل
كبريًا سببًا املصاهرة أو املزاوجة كانت ما وكثريًا عندهم، كبري شأن لها كان األمومة أن
املرأة فإن لألمومة، فيه الفضل وإنما اإلجمال، عىل املرأة منزلة لعلو ذلك ليس للعصبية،
فالرجل بها. االتحاد عرى وتشتد منزلتها فتعلو … ا أمٍّ تصري حتى محتقرة تزال ال كانت
ذلك أمثلة ومن امرأته. من له أبقى اعتقاده يف األم ألن امرأته؛ عىل أمه يفضل منهم
طعنه أسد، بني محاربة حرض ملا — الخنساء أخا — الرشيد بن عمرو بن صخر أن
أشد يف مدة صخر وبقي جنبه، يف الدرع حلقات بعض فأدخل األسدي ثور بن ربيعة
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بها فمرت منه، زوجته فضجرت تمرضانه، سليمى وزوجته وأمه املرض، من يكون ما
فأنشد صخر فسمعها فينىس»، ميت وال فريجى حي هو «ال فقالت: عنه فسألتها امرأة

منها: قال قصيدة

وم��ك��ان��ي م��ض��ج��ع��ي س��ل��ي��م��ى وم��ل��ت ع��ي��ادت��ي ت��م��ل ال ص��خ��ر أم أرى
وه��وان5 ش��ق��ا ف��ي إال ع��اش ف��ال ح��ل��ي��ل��ة ب��أم س��اوى ام��رئ وأي

ا خاصٍّ ذلك يكن ولم ا6 أمٍّ تكون أن إال املرأة يف يعزون ال ذلك أجل من العرب وكانت
املرأة يعدون كانوا ألنهم اليونان، عند أيًضا شأنها هذا كان فقد العرب، عند املرأة بحال
وتمريض والغزل الحياكة من البيت بأشغال وتشتغل وبعده، الزواج قبل يحجبونها أمة
وصار منزلتها علت ا أمٍّ املرأة صارت فإذا بنسائهم، الفرس يفعل كان وكذلك املرىض.
ذلك من ونشأت اليوم. إىل البادية أهل دأب هذا يزال وال بيتها، يف والنهي األمر إليها
لعشرية أخرى وبعبارة ألوالدها، األم عشرية نرصة وهي العرب، عند الخؤولة عصبية

بالعكس. أو عدنانية، قبيلة من واألم يمنية قبيلة من األب كان ولو زوجها،

أهل نرصة عليها الشواهد وأقرب اإلسالم، قبل العرب عند عظيم شأن للخؤولة وكان
أم ألن نرصتهم؛ أسباب أهم من كانت الخؤولة فإن إليهم، هجرته يف ملسو هيلع هللا ىلص للنبي املدينة
قبيلة وهي قريش من وأبوه قحطانية، قبيلة وهي الخزرج من النجار بني من النبي
النجار بني أخواله إىل تلتجئ لكي املدينة؛ إىل أمه به ذهبت والده تويف فلما مرضية.
ولبس الجاهلية، يف أحدهم ترهب وقد التدين، إىل أهلها أقرب من وكانوا كثريون، وهم
بيته واتخذ عنها، أمسك ثم بالنرصانية وهم الجنابة، من واغتسل األوثان وفارق املسوح
عىل وماتت مكة يف أعمامه إىل به ذهبت ثم والسعة، الرحب عىل عندهم فأقامت مسجًدا.
يف أخواله إىل هاجر أعمامه، اضطهاد من قاساه ما وقاىس بدعوته قام فلما الطريق.
أخواله، كلهم الخزرج جعلت النجار بني خؤولة ألن فيه؛ ذلك يعرفون وأهلها املدينة،
إليهم يمت من أو أخواله منهم تابعه من أول وكان أهلها، به رحب املدينة نزل فلما

ج١. ١٣٢ خلكان ابن 5
ج٢. ٢٦٤ الفريد العقد 6
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مبايعته. إىل املدينة أهل تهافت ثم عنه7 ودفاًعا عليه غرية املدينة أهل أشد وكانوا بقرابة.
يف يستهلكون وهم األنصار8 راية تحت جلس القتال اشتد إذا غزواته أثناء يف وكان
النجار بني خصوا هجوهم إذا األنصار أعداء وكان النجار. آل سيما وال نرصته؛ سبيل
بن عمرو قالها قصيدة فمن املدينة. أهل سائر من أكثر ذلك يف لتصدرهم بالذكر، منهم

بعد: يُسلم لم وهو أحد يوم العاص

ال��م��ن��ط��ق ال��ح��ب��ي��ك رض��وى ف��ي ال��ص��ب��ح م��ع ك��أن��ن��ا ع��ل��ي��ه��م ال��ف��ي��ف��ا م��ن خ��رج��ن��ا
ت��ص��دق واألم��ان��ي س��ل��ع ج��ن��ب ل��دى ل��ق��اءن��ا ج��ه��ًال ال��ن��ج��ار ب��ن��و ت��م��ن��ت
ت��م��رق9 األزق��ة ف��ي خ��ي��ل ك��رادي��س ف��ج��اءة إال ب��ال��ش��ر راع��ه��م ف��م��ا

العصبية يف كبري تأثري لها وكان اإلسالم، بعد العرب عند مرعية الخؤولة وظلت
نرصه عفان، بن عثمان بدم املطالبة بحجة الخالفة، معاوية طلب فلما الدولة. وسياسة
وكان بالدم. أصابعها تلطخت وقد منهم عثمان امرأة نائلة ألن يمنية؛ وهم كلب بنو
أفضت وملا يزيد. ابنه له ولدت منهن واحدة هو وتزوج قيامه، يف كبري دخل لنرصتهم
يف كثرية الشواهد هذه وأمثال أخواله، ألنهم حزبه؛ من الكلبية كان يزيد، إىل الخالفة
ضده األمني أخوه وكان منهم، أمه ألن الفرس؛ نرصه املأمون أن منها اإلسالم، تاريخ
فأخرجوا أخواله، عند بمرو وأقام خراسان إىل املأمون فلجأ عربية، أمه ألن عربي؛ وحزبه
األتراك إىل ميله وكان تركية أمه كانت واملعتصم إليه. وسلموها األمني يد من الخالفة
سيأتي مما الدولة، يف األم تأثري ذلك عىل وقس الفرس. عىل فنرصوه جندهم وقد كثريًا،
من بالتزوج أحزابهم يقوون والقواد امللوك من والتدبري السياسة رجال وكان تفصيله.

نسائهم. قبائل عصبية فيكتسبون املختلفة، القبائل

ج١. ١٨٩ هشام ابن 7
ج٢. ٨١ هشام ابن 8
ج٢. ١١٠ هشام ابن 9
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العربية العصبية توابع (6)

الحلف (1-6)

يجتمعون كانوا أنهم عىل األم. ثم األب، من النسب جامعة العصبية يف العرب فعمدة
هذه يف الدولية املعاهدات أو املحالفات يشبه وهو القبائل بني كالحلف أخرى، بأسباب
بني يجمع فالحلف الفضول. وحلف املطيبني، حلف الجاهلية أحالف وأشهر األيام.
العرب بني التحالف يكون وقد والعدنانية. القحطانية من أنسابها تباعدت ولو القبائل
من املدينة نزلوا الذين كاليهود الوالء، قبيل من وهو بينهم، ينزلون ممن العرب وغري
القرى وادي أهل وكان والخزرج، األوس حلفاء ومنهم وغريهم، قينقاع وبني النضري بني

املوايل. يف ذكرهم وسيأتي هاشم، بني حلفاء
ال أسريًا الحليف يكون أن منها وأسباب، رشوط عندهم الحلف أو وللتحالف
من يرث والحليف لها10 حليًفا فيعد القبيلة تلك بسمة فيسمونه نفسه، فداء يستطيع

الرصيح.12 دية نصف فديته قتل إذا أما أبنائها،11 من الرصيح يرث كما القبيلة

االستلحاق (2-6)

يلحقه رجًال الرجل يدعي أن وهو االستلحاق، اإلسالم قبل العربية العصبية توابع ومن
حوادث أشهر ومن إليه. وينسبه مواله فيسميه موىل، أو أسريًا أو عبًدا يكون وقد بنسبه،
بنسبه استلحقه ذكوان، اسمه عبد له كان أمية بني جد أمية أن الجاهلية، يف االستلحاق
عقبه بن الوليد جاء نسله ومن أمية، بن عمرو أبا عندهم اسمه فصار عمرو، أبا وكناه

الصحابة. جلة من وكان ألمه، عفان بن عثمان أخو
والد سفيان بأبي أبيه بن زياد استلحاق اإلسالم يف االستلحاق حوادث وأشهر
ابن هذا زياد وكان التاريخ. كتب يف مشهورة استلحاقه وقصة العرب، داهية معاوية
اسمه ثقيف موايل من رومي غالم من زياًدا فولدت جارية، وكانت سمية، اسمها امرأة

ج٧. ١١٠ األغاني 10
.٢٥١ الوزراء تاريخ 11
ج٢. ١٦٧ األغاني 12
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فسموه األب مجهول زياًدا يعتربون فكانوا العرب، عند مشهوًرا ذلك يكن ولم عبيد،
جماعة إليه قرب ينرصه، من إىل واحتاج الخالفة معاوية طلب فلما أبيه»، بن «زياد
من خماًرا فاستشهد باالستلحاق، زياًدا واختص املذكور، زياد ومنهم العرب دهاة من
فأتاه بغيًا منه والتمس جاءه سفيان أبا أن فشهد السلويل، مريم أبو اسمه الطائف أهل
اختلق معاوية أن ويعتقدون ذلك ينكرون املؤرخني وثقات بزياد، منه فحملت بسمية
بن «زياد حينئذ من زياد فسمى أراد. ما له تم وقد زياد، نرصة ليكتسب القصة هذه
معدودين زياد آل زال وما سمية13 ابن أو أبيه بن بزياد يعرف كان أن بعد سفيان» أبي
موايل من وصاروا املذكور، عبيد نسب إىل ١٦٠ه سنة املهدي ردهم حتى قريش، من
فردهم بثقيف، وألحقوا ملسو هيلع هللا ىلص النبي مواىل من كانوا فقد بكرة، أبي آل هؤالء ومثل ثقيف14

أصلهم. إىل املهدي
يف دعيٍّا هو فيكون أدعياء دعيَّ الرجل يكون وقد «دعيٍّا»، املستلحق يسمون وكانوا
يف أدعياء والخلج الخلج يف دعيٍّا كان فقد هرمة، ابن مثل قبيلة يف دعي ورهطه رهطه
أو فيهم لنزولهم واحدة، دفعة العشرية أو الرهط يستلحقون كانوا ما وكثريًا قريش،
أيام يف تميم ببني نزلوا فإنهم البرصة، أهل من العم بني أصاب كما إياهم، لنرصتهم
العرب من تكونوا لم وإن «أنتم لهم: فقالوا املسلمني مع وغزوا فأسلموا الخطاب، بن عمر

العرب.15 جملة من وصاروا بذلك بوا فلُقِّ العم»، وبنو األنصار وأنتم وأهلنا، إخواننا

ويرثونه، الرصيح16 االبن يورثون كما ويورثونه أنفسهم، من الدعي يعدون وكانوا
يأبى وقد يرثوهم، أن يف منهم رغبة مواليهم، استلحاق يف يرغبون العرب كان ما وكثريًا
أن مواليه أراد إذ املشهور، املغني نصيبًا أصاب كما غرضهم، عرف إذا يلحقوه أن املوىل
دعيٍّا أكون أن من إيلَّ أحب الئًقا موىل أكون ألن «وهللا لهم: وقال فأبى بنسبهم يلحقوه

مايل».17 تريدون أنكم علمت وقد الحًقا،

ج٣. ٢٢٥ األثري ابن 13
ج٦. ٢٠ األثري ابن 14
ج٣. ٧٦ األغاني 15
ج١٧. ٩٤ األغاني 16
ج١. ١٣٤ األغاني 17
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القبائل بني تكون وقد «املؤاخاة»، الحلف يشبه مما عندهم العصبية أسباب ومن
أخذ العربي آخيت فإذا اآلن، إىل البدو بني شائعة العادة هذه تزال وال األفراد، بني أو

أخوه. كأنك عنك ودافع وحماك بنارصك

الخلع (3-6)

رصيًحا كان سواء ابنه، من أمر ساءه إذا الرجل فكان «الخلع»، عندهم االستلحاق وضد
املكروه، من الولد يرتكبه قد ما تبعة من فيتخلص نفسه عن نفاه أي: خلعه، دعيٍّا أو
املراد ومعهم عكاظ سوق إىل منها جماعة فيذهب العشرية، أو القبيلة ذلك تفعل وقد
القبيلة تحتمل فال بذلك مناديًا ويبعثون خلعوه، أنهم أنفسهم عىل ويشهدون خلعه،
الحدادية بن بقيس خزاعة فعلت كما عليه. أحد يجرها بجريرة تطالب وال له، جريرة

كتابًا. بالخلع يكتبون وقد الجاهيل18 الشاعر
وكان عشريته، من العاص بن عمرو خلع اإلسالم قبل الخلع حوادث أشهر ومن
يف واختصما املخزومي الوليد بن عمارة مع الجاهلية يف بتجارة الحبشة إىل ذهب قد
أبيه إىل فكتب سهم بني من وعمرو الرش، له فأضمر عمرو إىل عمارة فأساء الطريق،
صاحبها العشريتني من كل فخلعت ففعل، عمارة أذى إذا جريرته من ويتربأ يخلعه أن

مكة.19 إىل مناديًا بذلك وأرسلوا
الصعاليك من عصابات ويؤلفون يجتمعون كثريين، البادية يف الخلعاء وكان
الحكومة. عىل تمردهم أصبح اإلسالم جاء فلما القبيلة. عىل ويتمردون السبل يقطعون
وخلعاءها األزد صعاليك يجمع خليًعا، األموية الدولة شعراء من األحول يعيل كان فقد
من الرقيق تجار بني وكان السابلة. عىل الطريق ويقطع العرب أحياء عىل بهم فيُغري

الروم. بالد إىل بهم ويذهب الخلعاء يبتاع

ج١٣. ٢ األغاني 18

ج٨. ٥٢ األغاني 19
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الجاهلية يف العبيد (7)

االسرتقاق (1-7)

يستعبد والقوي االستبداد، عىل مفطور اإلنسان ألن اإلنسان؛ قدم مثل قديم االسرتقاق
بل يستعبده ال عليه وقبض عدوه غلب إذا العمران عهد أول يف اإلنسان وكان الضعيف.
األرسى يستعبدون صاروا ثم بهن. لالستمتاع يستبقونهن كانوا فقد النساء إال يقتله،
يبيعونهم أو الصناعات، من ذلك نحو أو املاشية، ورعاية األرض حرث يف ويستخدمونهم
لالسرتقاق وكان وبابل. مرصوأشور يف القديم التمدن عهد يف شأنهم كان ذلك املتاع. بيع
بيع ويبيعونهم واأللوف، باملئات باألرسى يأتون فكانوا الرومانية، الدولة يف رائجة سوق
يتزوجون صاروا الدولة، تلك حال انتظم وملا الحيوانات. معاملة ويعاملونهم األغنام
أصبح جلد، أو قتل من يشاء كما بعبيده يترصف الروماني كان أن وبعد بالجواري،

عليه. القضاة حكم عبده ظلم يف السيد بالغ وإذا القضاة، برأي منوًطا قصاصه
وأكثرهم بيت، منهم يخلو ال الرومانية، اململكة يف كثريين زالوا ما العبيد أن عىل
اختالف عىل الصناعات ويعلمونهم املنازل يف يستخدمونهم أبنائهم، أو األرسى من
عرشين من عندهم العبد ثمن ويختلف بالرقيق. خاصة أسواق يف ويبيعونهم رضوبها،
فالفرس القديمة. املمالك سائر يف ذلك نحو ويقال ريال، آالف أربعة إىل رومانيٍّا رياًال
منهم. األمراء أبناء يتهادون وقد ويتهادونهم، الحرب يف األتراك يستعبدون كانوا مثًال
Mouricius موريقس إىل أهدى الفرس ملك أبرويز أن ذلك من التاريخ ذكره ومما
أقراط آذانهم يف والجمال، الحسن غاية يف الرتك أراكنة أبناء من غالم مائة الروم ملك
يف فاخرة، هدية الروم ملك فأهداه أخرى. هدايا جملة يف واللؤلؤ، الدر فيها الذهب من
Gallicians والجاللقة Burgundians برجان ملوك بنات من جارية عرشون جملتها
رؤوسهن عىل لبالده املجاورة األجناس من Gascons والوشكنس Sclavs والصقالبة

الجوهر.20 أكاليل

ج١. ١١٩ املسعودي 20
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العرب عند العبيد (2-7)

األمم من يبتاعونهم ممن أو الحرب، أرسى من العبيد يستخدمون كانوا أيًضا والعرب
يحملون النخاسون فكان املتوحشة. األمم من حولها وما كالحبشة لجزيرتهم، املجاورة
املواسم، يف أسواقها يف يبيعونهم العرب، جزيرة إىل وغريها البالد تلك من واإلماء العبيد
الجاهلية يف النخاسني أشهر ومن السلع. بسائر اتِّجارها مثل بالرقيق تتجر قريش وكانت
عبًدا أحدهم اشرتى فإذا الفجار،21 حرب يف قريش رئيس التيمي جدعان بن هللا عبد
جزوا حرب أسري العبد كان وإذا الدابة. تقاد كما منزله22 إىل وقاده حبًال عنقه يف وضع
ويتهادونهم األرقاء يبتاعون وكانوا نفسه. يفتدي حتى كنانتهم يف وجعلوها ناصيته
موتي» بعد حر «أنت له: قال أي: عبده املوىل دبر إذا إال األمتعة، سائر مثل ويتوارثونهم
الصداق يف أخرج وممن العرائس، صداق جملة يف العبيد يخرجون وقد حرٍّا. يكون فإنه
امرأة تزوج األزد من لرجل وأمه هو كان فإنه الشهري، اإلسالمي الشاعر برد بن بشار

صداقها.23 يف وأمه بشاًرا إليها فساق عقيل بني من
املئات عىل ليزيدون حتى وامللوك األمراء عند سيما وال كثرتهم، عىل يدل وذلك
معه كان من غري عبد ألف ومعه بكر أبي عىل حمري ملك الكالع ذو وفد فقد واأللوف.
يف يستخدمهم عبيد من منزله يخلو العرب أرشاف من رشيف يكن ولم عشريته.24 من
بجميع يقومون الحبشة من عبيد له كان ربيعة أبي بن هللا فعبد منزله، حاجات قضاء
عىل بأمانتهم25 يثقون كانوا وقلما للحرب. يخرج من وفيهم كثريًا عددهم وكان املهن،
الحد يجعلون وكانوا اإلسالم. بعد شأن لذلك وكان القتال، يف بهم يستعينون كانوا أنهم
سهمه يكون بل بسهم27 لهم يرضب ال حربًا شهد وإذا الحر26 عىل ما نصف العبد عىل

لسيده.

ج١. ٢٨٢ املسعودي 21
.١١٢ قتيبة البن املعارف 22

ج٣. ٢٠ األغاني 23
ج١. ٢٨٧ املسعودي 24

ج١. ٣٢ األغاني 25
ج١٤. ١٢٤ األغاني 26

.١١٠ قتيبة البن املعارف 27
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ويباع األرض يف يعمل الذي العبد وهو «القن»، عندهم العبيد أصناف من وكان
الرق يدخل من العبيد ومن الرومانية. اململكة يف Cerf باسم يعرف ما ويشبه معها
كان قمر من أن عىل تقامرا فإنهما هشام، بن العايص مع لهب ألبي اتفق كما باملقامرة،
أيًضا. املدينني يسرتقون وكانوا إبله28 واسرتعاه فاسرتقه لهب أبو فقمره لصاحبه، عبًدا
أحدهم أنجب فإذا استعبدوهم، أوالد منهن لهم ولد فإذا اإلماء، تتزوج العرب وكانت
الصورة هذه عىل االستلحاق حوادث وأشهر عبًدا. بقي وإال به واعرتفوا بأنسابهم ألحقوه
أنجب فلما نفاه شداد وكان زبيبة. جاريته ابن وهو شداد، بأبيه العبيس عنرتة إلحاق
لسبب إال عبيدهم يعتقون ال اإلسالم قبل العرب وكان مشهورة. وقصته بنسبه29 ألحقه
أما لسواه. باعه ريضصاحبه فإذا البيع، طلب أي: استباع العتق، العبد أحب وإذا هام.

ذكرها. سيأتي دينية سياسية لحكمة اإلعتاق كثر فقد اإلسالم بعد

الجاهلية يف املوايل (8)

عبد فكل معتًقا، عبًدا يكون أن فيه والغالب والحر، العبد بني وسط العرب عند املوىل
ويسمونهم املحررين العبيد من الرومانية الدولة يف كان ما يشبه وهو موىل، صار أعتق
أو قبيلته إىل أو إليه وينسب له، موىل فهو صاحبه أعتقه أسري أو عبد وكل Libertines
مرض. وموىل قريش موىل أيًضا وهو هاشم، بني موىل هو مثًال العباس فموىل رهطه.
واملوىل مكة. أهل موىل أو املدينة، أهل موىل فالن فيقال: معتقه، بلد إىل املوىل ينسب وقد
ويطلق رصيحة. غري املوىل وقرابة رصيحة األهل قرابة يسمون ولكنهم كالقريب، عندهم
واملحب والنزيل والعم واالبن والحليف والجار العم وابن والقريب الصاحب عىل املوىل
التحقيق عند وأما املجاز. بسبيل املوىل عىل يطلق وأكثرها ذلك، وغري والصهر والتابع

رحم. وموىل عقد، وموىل عتاقة، موىل أنواع: ثالثة فاملوايل

ج٣. ١٠٠ األغاني 28

ج٧. ١٤٨ األغاني 29
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العتاقة موىل (1-8)

عىل مكافأة األسري يعتقون وكانوا وأعتق، عبًدا أو أسريًا كان الذي هو العتاقة فموىل
ملعتقه، موىل ويكون حر، فهو وكذا كذا فعل إذا مثًال عبده عىل الرجل فيشرتط إحسان،
بالعبيد يستعينون كانوا ما كثريًا املسلمني ألن اإلسالم؛ صدر يف كبري تأثري لذلك وكان
السنة يف الطائف حارصوا ملا املسلمني أن ذلك أمثلة ومن اإلعتاق. بطريق أسيادهم عىل
فهو نزل عبد «أيما فنادى: مناديًا ملسو هيلع هللا ىلص النبي أمر عليهم، تمتنع وكادت للهجرة الثامنة

آخر. لسبب اإلعتاق يكون وقد كبرية30 جماعة فنزل ورسوله»، هلل ووالؤه حر
فيصري سبيله، وخلوا ناصيته جزوا إعتاقه وأرادوا الحرب أرسى من العبد كان إذا
أحد واقعة بعد ملسو هيلع هللا ىلص النبي شاعر ثابت بن حسان قول ومن الناصية. تلك ملالك موىل

وهب: أبي بن هبرية قول عىل جوابًا

ف��ي��ه��ا أل��ف��ي��ن��ة وم��ن ال��ق��ل��ي��ب أه��ل ق��ت��ل��ت إذ ال��ل��ه ب��خ��ي��ل اع��ت��ب��رت��م أال
م��وال��ي��ه��ا31 ك��ن��ا ن��اص��ي��ة وج��ز ث��م��ن ب��ال ف��ك��ك��ن��اه أس��ي��ر م��ن ك��م

املكاتبة (2-8)

وذلك باملكاتبة، عنه يعربون ما وهو بالبيع، وصاحبه العبد بني باتفاق العتاق يقع وقد
أنجما الدفع يجعل وقد ُعتق، وأداه سعى إذا بثمن صكٍّا نفسه عىل العبد يكتب أن
عىل وكاتبه جندع، من لرجل عبًدا كان التابعني كبار أحد املقري سعيد فأبو «تقسيًطا»،

فأداها.32 أضحى لكل وشاة ألًفا أربعني
والئه، صاحب هو يكون أنه ذلك ومعنى له، والؤه كان عبًدا أعتق من أن قلنا:
والؤه يكون أال أحيانًا يشرتطون كانوا أنهم عىل وارثه. هو كان مات وإذا إليه، فينسب
العبد يعتق أن وهي «سائبة»، العتاقة تكون وقد املكاتبة. ثمن يؤدي ملن يكون بل ملعتقه،

ج٣. ٢ الفريد العقد 30
ج٢. ١٠٥ هشام ابن 31

.١٥٤ قتيبة البن املعارف 32
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ويضع ملعتقه، والؤه يكون وال يعتق سائبة» «أنت لعبده: قال إذا الرجل فكان له. والء وال
من وأصله عتبة، بن حذيفة أبي موىل سالم سائبة املعتقني أشهر ومن شاء. حيث ماله
نهى اإلسالم أن عىل سائبة33 فأعتقته حذيفة، أبي امرأة لبثينة مملوًكا وكان اصطخر
املؤمنني أم عائشة عىل دخلت الثقفية سعود بنت فربيرة املعتق، لغري الوالء يكون أن عن
عائشة: لها فقالت سنني، خمس يف عليها نجمت أواق خمس وعليها كتابتها يف تستعينها
بريرة فذهبت يل؟» والؤك فيكون فأعتقك أهلك أيبيعك واحدة عدة لهم عددت إن «أرأيت
«فدخلت عائشة: قالت الوالء». لنا يكون أن إال «ال، فقالوا: عليهم، ذلك فعرضت أهلها إىل
إال أعتق»34 ملن الوالء فإنما فاعتقيها اشرتيها فقال: له ذلك فذكرت ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول عىل
معرش أبا أصاب كما املشرتي، إىل الوالء فيصري صاحبه من الوالء ذلك أحد يشرتي أن
أم اشرتت ثم وعتق فأدى مخزوم، بني من المرأة مكاتبًا كان فقد الحديث، أصحاب أحد

والءه.35 الحمريية منصور بنت موىس
بعد حر أنت لعبده: الرجل يقول أن وذلك التدبري، عندهم العتاقة أسباب ومن

أهله. يرثه فال موتي

العقد موىل (3-8)

عىل بالخدمة رجل إىل الرجل ينتمي أن وذلك اصطناع، أو حلف موىل أيًضا: له ويقال
ومن أجياًال. ذلك يتعاقب أن عىل املالزمة أو املخالطة أو باملحالفة أو رضوبها، اختالف
يعدون وهم اإلسالم جاء فقد (املدينة) يثرب يف اليهود املخالطة أو باملحالفة املوايل أمثلة
يطول تاريخ يثرب يف اليهود ولوالء الحلف، قبيل من فوالؤهم والخزرج، األوس موايل من
إليها ينتقل أن قبل وتوطنوها قرون ببضعة امليالد قبل نزلوا اليهود أن خالصته رشحه،
واملاشية باألرض مستأثرين اليهود رأوا إليها جاءوا فلما اليمن، عرب من والخزرج األوس
غسان ملك استشار عجالن بن مالك اسمه منهم أمريًا أن اتفق حتى ضيق، يف فأقاموا
ذلك وفعل املدينة فجاء لهم. الكيد عىل فاتفقا عليهم استعانه وكأنه شأنهم، يف بالشام

.٩٢ املعارف 33
ج٢. ٦٠ البخاري 34
.١٧٢ املعارف 35
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ال يكرهونه، بيشء الخزرج أو األوس من أحد داهمهم إذا وأصبحوا وخافوا، اليهود فذل
جريانه إىل منهم كل يذهب بل قبل، من يفعلون كانوا كما بعض إىل بعضهم يمشون
أو األوس من بطن إىل اليهود من قوم كل فلجأ بهم، فيستجري أظهرهم بني هو الذين
رهط إىل والءه ينسب من وفيهم مواليهم، أنهم عىل ويحالفونهم بهم36 يتعززون الخرزج

املدينة. عرب من غريهم موايل أو ملسو هيلع هللا ىلص النبي أخوال النجار بني كموايل خاص
السيادة أهل العرب كان فقد اإلسالم، بعد العرب موايل أكثر القبيل هذا ومن
إليهم، فينسبون املعارشة، أو املخالطة أو بالخدمة يالزمونهم البالد وأهل والشوكة،
مت، إذا ترثني موالي «أنت آلخر: شخص يقول أن وهي املواالة، والء ذلك ويسمون
املوايل، من طبقة العرب من طبقة ولكل «قبلت». اآلخر: فيقول حييت»، إذا عني وتعقل
وهكذا. األمراء، موايل العجم من دونهم هم ومن الرشيد، موايل من مثًال الربامكة كان فقد
ذلك يف فرق ال مجوسيٍّا، أو يهوديٍّا أو نرصانيٍّا كان ربما الجاهلية يف املوىل وكان
قبطي واآلخر األصل يوناني واآلخر األصل حبيش أحدهم كان ملسو هيلع هللا ىلص النبي فموايل عندهم،
نينوى أهايل من كان ربيعة أبي بن عتبة موىل وعدس األصل37 فاريس واآلخر األصل
باملسلمني؛ ا خاصٍّ الوالء فأصبح اإلسالم ظهور بعد أما النرصانية38 عىل بدر يوم وقتل
اْليَُهوَد تَتَِّخذُوا َال آَمنُوا الَِّذيَن أَيَُّها ﴿يَا باآلية: والنصارى اليهود تويل عن نهى القرآن ألن

الذمة. أهل من اإلسالم بعد يعدون وصاروا إلخ، أَْولِيَاءَ﴾ َوالنََّصاَرٰى

الرحم موىل (4-8)

القبيلة إىل فينسب القبائل، بعض موايل من بالزواج الوالء فيكتسب الرحم موىل وأما
ادعى ثم خزاعة، موىل كان فقد الشاعر، سديف ذلك أمثلة ومن مواليها. من تزوج التي

هاشم).39 بني (من لهب أبي آلل موالة تزوج ألنه هاشم؛ بني والء
أحط املوىل أن العامة فأحاكمهم خاصة، وأحكام عامة أحكام العرب عند وللموايل
يف الحر معاملة يعامل ال لكنه كالعبد يباع ال حر فهو العبد، من وأرفع الحر من منزلة

ج١٩. ٩٧ األغاني 36
ج٢. ١٥١ األثري ابن 37
ج١. ٣١ املسعودي 38
ج١٤. ١٦٢ األغاني 39
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ويعامل عبد. كأنه الحر40 دية نصف املوىل ودية حرة، يتزوج ال فاملوىل واملرياث. الزواج
الحر. حد نصف فيجلد القصاص، من عليه يقع فيما ذلك نحو

العتاقة فموىل اإلرث، وأهمها الوالء، نوع باختالف فتختلف الخاصة أحكامهم وأما
أعتق فمن ويورث41 يرث الرحم وموىل يورث، وال يرث ال العقد وموىل يرث، وال يورث
ثلث يرثون الرومانيون وكان النعمة. موىل يسمونه ولذلك يرثه؛ وهو له الوالء كان عبًدا
نسلهم من يرثهم من لهم يكن لم وإذا غريه، أو بالعمل يكتسبونه أو مواليهم، يملكه ما

أموالهم.42 كل ورثوا
حتى اإلسالم، يف شأنهم عظم وقد اإلسالم، قبل العرب عصبية يف شأن للموايل وكان

دولة. إىل دولة من السلطة ونقل املمالك قلب يف سببًا كانوا

الجاهلية يف األجانب النزالة (9)

من يتبعهم ومن والقحطانية العدنانية القبائل من العرب جزيرة سكان معظم كان
الحبشة من إليها نزحوا النزالة من جماعة أيًضا وفيها ونحوهم، والخلفاء واملوايل العبيد
والعجم والكلدان والروم واليهود األحباش وفيهم والهند، وفارس ومرص والعراق والشام
وتضيع بهم فيختلطون بأهلها، ويتزوجون فيها يتوالدون بعضهم وكان وغريهم. والهنود
كاليهود إليهم وينتمون يحالفونهم من وفيهم وغريهم. والرسيان كالكلدان فيهم، أنسابهم
والهنود، والفرس كاألحباش ومواليهم عبيدهم جملة يف يدخلون من ومنهم والنصارى،
إال رصًفا، عربًا اإلسالم ظهور عند العرب جزيرة سكان كان ولذلك أصولهم؛ فتضيع
من وطائفة الروم، نصارى من ورشذمات وغريهم، والنضري قينقاع كبني اليهود بعض

باألبناء. يعرفون األحرار الفرس

ج٢. ١٧٦ األغاني 40
ج٢. ٢٦٢ الفريد العقد 41
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األبناء (1-9)

أو األحرار الفرس بأبناء ويعرفون اليمن، بالد يف يقيمون كانوا الفرس من طائفة هم
الفاريس الجند أبناء هم األحرار الفرس وأبناء املوايل. الفرس عن لهم تمييًزا «األبناء»
قد األحباش وكان األحباش، عىل الحمريي يزن ذي بن سيف لنرصة اليمن بالد جاء الذي
يف واستنجده الفرس ملك كرسى إىل املذكور سيف ففزع عليها، واستولوا اليمن فتحوا
وهرز. اسمه قائد ومعهم الفرس جند من آالف بضعة معه كرسى فسري طويل، حديث
عليهم الفرس فاستظهر األحباش، وبني بينهم الواقعة جرت اليمن إىل الجيش وصل فلما
قد سيف وكان سنني. أربع ووهرز يزن ذي بن سيف وملك البالد، من وأخرجوهم
الجبال، رؤوس يف وهربوا وقتلوه الصيد يف وهو يوًما به فخلوا خدًما، األحباش من اتخذ
العرب، من أحًدا عليهم يولوا ولم اليمن أمر وتضعضع جميًعا، فقتلوهم أصحابه وطلبهم
أحدهما الفرس قواد من عامالن وفيها اإلسالم، ظهر حتى عليها الفرس سيادة فظلت

فأسلما. راذويه واآلخر الديلمي فريوز اسمه
األوالد ورزقوا وتناسلوا، فيها رجاله تزوج اليمن استوطن ملا الفاريس فالجيش
أحد كيسان بن طاوس اإلسالم صدر يف منهم واشتهر باألبناء. وعرفوا واألحفاد
الشاعر اليمن ووضاح والقصص، األخبار صاحب منبه بن ووهب التابعني، أعالم

وغريهم.
أسماؤهم واختلفت والجزيرة، والعراق الشام يف أيًضا الفرس هؤالء مثل وكان
صنعاء ويف رأيت، كما األبناء اليمن يف يسمون فهم اإلسالم، بعد أماكنهم باختالف
وبالجزيرة األساورة، وبالبرصة األحامرة، الكوفة ويف األحرار، بني يسمون خاصة
فتجندوا اإلسالم، ظهور عند شأن لألبناء وكان الجراجمة.43 وبالشام الحضارمة،
غري بأنهم العرب غري املسلمني سائر عن مميزين وظلوا ونرصوهم، للمسلمني

املوايل.

ج١٦. ٧٦ األغاني 43
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الجاهلية يف الدولة سياسة (10)

يدخل ال مما التبابعة دول من اليمن يف كان ما إال جاهليتهم، يف دولة للعرب يكن لم
أحكامهم عليها تدور كانت التي القواعد عندهم الدولة بسياسة نريد وإنما بحثنا. يف
القوانني مقام يقوم مما االجتماعية، وآدابهم السياسية عالقاتهم لحفظ ومعامالتهم

املتمدنة. األمم يف الدولية والسياسية اإلدارية
العصبية تساوت وإذا والجاه، العصبية أهل ينالها إنما اإلمارة أو عندهم فالرياسة
الشيخوخة عىل يدل عندهم «الشيخ» لفظ كان ولذلك سنٍّا؛ أكربهم قدموا جماعة يف
إذا وكذلك االقرتاع. إىل عمدوا سبب ألي االنتخاب عليهم أشكل وإذا مًعا، والرياسة
فإنهم جميًعا يرأسهم من إىل واحتاجوا حرب، عىل محالفة يف قبائل عدة اجتمعت
هو ذلك … الرياسة إليه أسندوا القرعة عليه وقعت فمن الرياسة، أهل بني يقرتعون
الكعبة، لسادن فيهم فالرياسة مكة يف حرضهم وأما معظمهم. وهم العرب بدو شأن

الكتاب. هذا من األول الجزء يف عندهم الحكومة مصالح ذكر تقدم وقد
سائر عن فتمتاز والرشف، بالرياسة تشتهر بيوتات بالجاهلية قبيلة كل يف وكان
آل وبيت قريش، قبيلة من مناف عبد بن هاشم كبيت فيها، الرياسة وتكون القبيلة
ذي آل وبيت تميم، من عدي بن زرارة آل وبيت قيس، من الفزاري بدر بن حذيفة
من كعب بن الحرث بني من الريان بني وبيت شيبان، من همام بن هللا عبد بن الجدين
الرياسة يف منها آباء ثالثة لتوايل بالرشف؛ قبائلها عىل البيوتات هذه امتازت وقد اليمن.
املسلمني رجال من السياسة أهل وكان القبيلة: سائر عىل نفوذ البيوتات وألهل األقل. عىل
«ول عيل: بن للحسن عباس ابن وصية القبيل هذا ومن الحكام. تولية يف ذلك يالحظون

عشائرهم». بهم تستصلح البيوتات أهل
أهل يستشري أن ويغلب أحكامه، يف يستبد قلما املطلقة سلطته مع البدوي واألمري
الناس جميع يجالس أحًدا. يمتهن وال أحد عن يحتجب يكن لم أنه عىل وخاصته، بطانته
فإذا التملق، نعوت وال التفخيم ألقاب يعرفون ال وهم ووضيعهم. رفيعهم ويخالطهم،
وإباء النفس عزة عن تشف بعبارات بحقه، وطالبه باسمه ناداه أمريه البدوي خاطب
رعاياه يخاطب واألمري األسنان، عىل يتكلمون كانوا أنهم عىل البداوة، أنفة هي أو الضيم،
واألنساب. األسنان تقتضيه ما عىل األخ، ابن أو واالبن والخال والعم كاألب الوقار، بألقاب
حتى شؤونه، يف ويحاجونه باسمه الخليفة ينادون اإلسالم، صدر يف شأنهم ذلك وظل

والحاكم. املحكوم بني الفاصل فاتسع وتكربوا، احتجبوا تحرضوا إذا
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الجاهلية يف العرب مناقب (11)

الوفاء (1-11)

عليه فطروا ملا بينهم، الخصومة يف يفصل حاكم إىل يحتاجون كانوا قلما العرب أن عىل
الدنايا ارتكاب عن وتنزههم الصارم، الحاكم مقام فيهم تقوم التي الجميلة املناقب من
عن أغناها أمة يف تأصل إذا ألنه «الوفاء»؛ املناقب هذه وسيد القضاء. عن يغنيهم مما
يف متمكنًا الوفاء وكان الوفاء. يعرفون ال الذين بني تقيض إنما والحكومة — القضاء
والنكث الغدر ألن الصحراء؛ يف وأوغل املدن عن بُعد كلما فيه تمكنا ويزيد العربي، خلق

الغناء. الحدائق ظل يف الشماء القصور يف إال يعيشان ال
عاداتهم يف ويتجىل وأمثالهم، وأشعارهم البادية أهل أقوال يف مطبوًعا الوفاء وترى
وحكاية وتكلف. صناعة سواهم ويف سجية فيهم وهو أعمالهم، سائر ويف وأخالقهم
وعد حنظلة فإن تمثيل، أحسن الخلة هذه تمثل املنذر بن والنعمان الطائيل حنظلة
رشيك فضمنه يضمنه من النعمان فطلب املوت، الستقبال عام بعد بالرجوع النعمان
وىف وقد به. الشتهارهم البدو صدق يعتقد وهو إال ذلك عىل رشيك يقدم ولم عدي، بن
عىل النعمان حمل مما تخفره، حراس وال يقوده جند ال املعني، الوقت يف فجاء حنظلة

مشهورة.44 وقصته عنه العفو
الكندي القيس امرؤ وكان عادياء، بن (صموئيل) السموأل وفاء ذلك من وأغرب
رجوعه، قبل ومات الروم بالد إىل وسافر كثريًا، ماًال تساوي وأمتعة سالًحا استودعه قد
عليه ألح وملا يسلمها. فلم السموأل، عند املودعة واألمتعة األسلحة يطلب كندة ملك فبعث
عليه امللك فجرد عيل». الواجب الوفاء أترك وال أمانتي أخون وال بذمتي أغدر «ال أجابه:
ابنه بقتل السموأل فهدد امللك، عند أسريًا السموأل ابن فوقع حصنه، يف وحارصه جيًشا
فافعل وفائي وأبطل ذمامي ألخفر كنت «ما وقال: التسليم فأبى الوديعة، يسلم لم أن
خائبًا، عاد كندة ملك عىل الحصن امتنع فلما ينظر. السموأل و ولده فذبح شئت». ما
إال الوديعة يسلم ولم الوفاء، عىل محافظة الثكل من تحمله ما عىل فصرب السموأل وأما

القيس. امرئ ورثة إىل

ج١. ١٦١ املستطرف 44
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والحرس الجند عن واستغنوا القوانني، إىل حاجتهم قلت مناقبهم هذه كانت فمن
والكرم والسماحة الذل احتمال وقلة النفس، وطيب الهمة علو إليها أضفنا إذا وخصوًصا

البادية. أهل العرب مناقب كلها فهذه … الدنايا عن والنزاهة

الجوار (2-11)

جاره عىل يحافظ البدوي فإن «الجوار»، أيًضا الذمام وحفظ بالعهد الوفاء قبيل ومن
القريب، جاره عىل الرجل يحافظ أن األصل يف بالجوار واملقصود نفسه. عىل محافظته
ولكن البعيد». أخوك وال القريب «جارك قيل: حتى الطبيعي التعاون قبيل من وهو
الحماية بمعنى وكلها والجوار، واالستجارة اإلجارة منه شقوا حتى ذلك يف توسعوا العرب
عىل للحماية الجوار واستعاروا ذلك. عكس يفيد «جار» املادة أصل أن مع والحفاظ،
«أجرني» له: يقول أن ويكفي يحميه، رجل إىل جاء سوءًا أحدهم خاف فإذا اإلطالق،

جاره. يف يفرط وال أهله يف يفرط وقد طاقته، بقدر فيجريه
والعنرب، الحلل من جائزة فأعطاه العنيس األسود امتدح األعىش أن ذلك أمثلة ومن
فقال عالثة بن علقمة فأتى املال، من معه ما عىل فخافهم عامر بني عىل وطريقه فرجع
،«… «نعم قال: ،«… واإلنس الجن «من قال: ،«… أجرتك «قد فقال: ،«… «أجرني له:
،«… «أجرني له: فقال الطفيل بن عامر وأتى فرتكه ،«… «ال قال: «… املوت «ومن قال:
،«… املوت «ومن قال: ،«… «نعم قال: ،«… والجن اإلنس «من قال: ،«… أجرتك «قد قال:
إىل بعثت جاري وأنت مت «إذا قال: املوت؟» من تجريني «وكيف قال: ،«… «نعم قال:

تجريني».45 أنك علمت «اآلن فقال: الدية»، أهلك
إىل ثوبه طرف يعقد أن فيكفي بيته، يف يجده فال برجل ليستجري بعضهم يجئ وقد
للمستجري بيته بطنب املعقود عىل ووجب جاًرا صار ذلك فعل فإذا البيت، طنب جانب

بظالمته.46 له يطلب وأن يجريه أن به

ج٨. ٨٣ األغاني 45
ج٢. ١٨٤ األغاني 46
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بنو نصبت مات ملا الطفيل بن عامر أن عليه واملحافظة الجوار تعظيم قبيل ومن
وال راكب يسلكه وال يرعى وال ماشية فيه ينرش ال قربه، عىل ميل يف ميًال أنصابًا عامر

حياته.47 يف الجوار عىل املحافظة من عليه كان ما إىل إشارة ماٍش،
البالد يف األخرى األمم خالط من إال اإلسالم، بعد العرب عند مرعيٍّا الجوار زال وما
أهل من أصبحوا الوجاهة أهل ألن الجوار؛ ضعف اقتىض الدولة تأييد أن عىل املفتوحة.
«إنما قالوا: مظلوم به استجار فإذا يطلبه، حاكم من يستجري إنما يومئذ والرجل الدولة،
ابن أصاب كما مناصبهم، عىل خوًفا فال» سلطانه عىل وأما عشريته، عىل الرجل يجري
يومئذ وهو زياد، بن هللا عبيد عىل قيس بن باألحنف واستجار زياد بني هجا ملا مفرغ
سعد بني من أجريك أن شئت «إذا له: وقال العزل، خوف األحنف فأبى البرصة أمري

السبب.48 هذا لنفس إجارته فأبوا العرب وجهاء من غريه إىل فذهب فعلت»،

األريحية (3-11)

من وهي «األريحية»، الحاكم القوة أو القهري الوازع عن العرب تغني التي املناقب ومن
التي الفروسية أحوال من مجراها يجري ما أو البدوية، الجاهلية العصور مقتضيات
والكرم بالشجاعة التفاخر إىل ذلك ومرجع ،Chevalerie بقولهم: اإلفرنج عنها يعرب
تأثرهم؛ ورسعة شعورهم لدقة العرب، عند عظيم شأن لألريحية وكان األحدوثة. وحسن
يسمعون وقد ويقعدهم، الشعر من البيت يقيمهم نفوسحساسة، وذوو خيال أهل ألنهم
من فراًرا أو يقولها، كلمة سبيل يف حياته العربي بذل وربما نفوسهم، لها فتطري الكلمة
مما واألندية، املواسم يف واملباهاة املفاخرة، رضوب عندهم كثرت ولذلك يسمعها؛ كلمة

الحكام. زجر عن ويغني الفضائل يف يرغب
موضوعنا. يف له دخل ال مما الهمة، وعلو والضيافة كالكرم كثرية، العرب ومناقب

ج١٥. ١٣٩ األغاني 47
ج١٧. ٥٦ األغاني 48
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١١–٤١ه سنة من

اإلسالمية الجامعة (1)

جاء فلما باألنساب، ويتفاخرون بالعصبة يتفاضلون كانوا إنما العرب أن رأيت قد
عىل واحدة يًدا وصاروا كلمتهم جمع أنه أحوالهم من بدله ما جملة يف كان اإلسالم
يفاخر واملرضي الحجازي، يفاخر اليمني كان أن وبعد ومواطنهم. أنسابهم اختالف
فجمعهم اإلسالم جاء واألفخاذ، والبطون القبائل مفاخرات من ذلك ونحو الحمريي،
يف وقال إخوة»، «املسلمون النبي: فقال «اإلسالم»، هو واحد باسم واحدة راية تحت
الجاهلية نخوة عنكم أذهب قد هللا إن قريش، معرش «يا مكة: فتح يوم ألقاها خطبة
«أيها الوداع: حجة يف خطبة من وقال تراب»،1 من وآدم آدم من الناس باآلباء، وتعظمها
هللا عند وأكرمكم تراب، من وآدم آلدم كلكم واحد، أباكم وإن واحد ربكم إن الناس،

بالتقوى».2 إال فضل عجمي عىل لعربي ليس أتقاكم،
األيهم بن جبلة فإن الخطاب، بن عمر سيما ال األولون، خلفاؤه بالنبي واقتدى
فرفع ، فانحلَّ إزاره وطئ فزاريٍّا أن بالكعبة يطوف وهو اتفق أسلم، أن بعد غسان ملك

ج٢. ٢١٩ هشام ابن 1
ج١. ١٦٤ للجاحظ والتبيني البيان 2



الرابع) (الجزء اإلسالمي التمدن تاريخ

ذلك «وكيف فقال: جبلة، أنف يهشم أن فأراد عمر إىل فشكاه الفزاري، وهشم يده جبلة
فلست وإياه، جمعك اإلسالم «إن عمر: فأجابه ملك؟» وأنا سوقة وهو املؤمنني أمري يا

الفرار.3 إىل فعمد ذلك جبلة يحتمل فلم والعافية»، بالتقى إال بيشء تفضله
للعرب يجعلون كانوا ولكنهم اإلسالم، هي إنما الكربى الجامعة أن ذلك من فيؤخذ
البادية بأهل الخطاب بن عمر وأوىص اإلسالم، قوام ألنهم األمم؛ من سواهم عىل مزية
نهضة واإلسالم العجم»، وأخالق «إياكم وقال: اإلسالم4 ومادة العرب أصل ألنهم خريًا؛
عىل مزية لهم وجعل العرب فضل خليفة أول وعمر العجم. عىل العرب جمعت عربية
وسع وقد بعًضا، بعضهم يملك أن بالعرب «قبيح أقواله: ومن سبيهم، من ومنع سواهم
أيامه5 إىل واإلسالم الجاهلية من العرب سبايا وفدى األعاجم»، وفتح — وجل عز — هللا

اإلسالم». يف سبأ «ال بالحديث: عمًال
املسلمني بني خيرب قسم الذي وهو املدينة6 يدخل العجم من أحًدا يدع ال عمر وكان
جزيرة لتخلو الكوفة7 إىل نجران يهود وأجىل القرى وادي وقسم منها، اليهود وأخرج
أنسابهم بحفظ يويصالعرب العربية بالجامعة العناية كثري وكان العرب. غري من العرب
سئل إذا السواد كنبط تكونوا وال النسب «تعلموا وصاياه: ومن عصبيتهم، تضيع لئال

8.«… كذا قرية من قال: أصله عن أحدكم

العربية الجامعة (2)

حرض قد بها، العرب جزيرة واختصاص العربية الجامعة عىل حرصه مع عمر، إن ثم
عىل إال بدار لكم الحجاز «ليست فقال: والشام العراق سكنى عىل املسلمني العرب
يف أن لعلمه يورثكموها»9 أن الكتاب يف هللا وعدكم التي األرض يف سريوا … النجعة

ج١٤. ٤ األغاني 3
ج٣. ٢٥ األثري ابن 4
ج٢. ١٨٦ األثري ابن 5
ج١. ٢٩ املسعودي 6
ج٢. ٢٨٠ األثري ابن 7

ج١. ١٠٩ خلدون ابن 8

ج١. ١٢٢ خلدون ابن 9
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الفرس عىل ناقمني العراق عرب وكان وينرصونهم. معهم يتحدون عربًا والشام العراق
عرب بعض ديانة وكانت االضطهاد. من إياه يسومونهم كانوا ملا دولتهم، أيام من
العربية للعصبية ينرصونهم وكانوا باملسلمني فرحوا ولكنهم النرصانية، والشام العراق
عورات عىل ودلوهم املسلمني مع حاربوا فإنهم العراق عرب وخصوًصا للدين. وليس
نرصاني، وهو قتل الجرسحتى واقعة يف املسلمني مع حارب الطائي زبيد فأبو — الفرس
يف النمري هالل بن أنس البويب واقعة يوم املسلمني وجاء للعرب. حمية حارب وإنما
فعل وكذلك قومنا»،10 مع «نقاتل وقالوا: — نصارى وهم — النمر من عظيم جمع

الدين. عن النظر بقطع العربية، للجامعة حمية وغريهم تغلب من جماعة
يرشدونهم حروبهم، يف للمسلمني عونًا والعراق الشام عرب كان ما وكثريًا
لقيه غازيًا عقبة بن الوليد خرج فلما أعدائهم. أخبار إليهم ويحملون وينصحونهم
ولكنني دينكم من لست «إني له: وقال نرصاني العرب من رجل فجاءه فقاتلوه، الروم
وإن أفنوكم ضعفاء رأوكم فإن النهار، نصف إىل مقاتلوكم فالقوم للنسب، أنصحكم

النصيحة. هذه نفعته وقد وتركوكم»11 هربوا صربتم
وملا والعراق. الشام فتح عىل املسلمني فحرض الرابطة، تلك يجهل عمر يكن ولم
الجزية بوضع املسلمون هم فلما فضلهم، عرف لهم العراق عرب نرصة من كان ما رأى
هؤالء أبى — نصارى وهم — والنمر وإياد تغلب عرب جملتهم ويف الذمة أهل عىل
من يأنفون عرب «إنهم بعضهم: له فقال أصحابه فاستشار ذلك عمر وبلغ الجزية،
عليهم ففرض نفسه يف ما ذلك فوافق عليك»، عدوك تعن فال نكاية لهم قوم وهم الجزية،

أوالدهم.12 ينرصوا ال أن عليهم رشط ولكنه املسلمني، عىل تفرض كما الصدقة
الوليد سار فلما واجبًا. ا حقٍّ ذلك يُعدُّ وكان العربية، الجامعة عىل محافظة ذلك كل
فإنهم إياد، قبيلة إال النصارى، عربها إليه انضمت والجزيرة، العراق لفتح عقبة بن
أن «بلغني الروم: ملك إىل عمر فكتب بذلك، عمر إىل الوليد فكتب الروم، بالد إىل تحملوا
النصارى لنخرجن أو إلينا لتخرجنه فوهللا دارك، وأتى دارنا ترك العرب أحياء من حيٍّا

الروم.13 ملك فأخرجهم إليك»

ج٢. ٢١٥ األثري ابن 10
ج٤. ١٨٧ األغاني 11
.١٩٣ املعارف 12

ج٢. ٢٦٢ األثري ابن 13
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األرض يف االنسياح (3)

بها واالستعانة العربية، للجامعة توسيًعا والعراق الشام فتح عىل العرب حرض فعمر
عرشة السابعة السنة يف إال وراءهما ما بفتح لهم يأذن لم ولكنه والفرس، الروم عىل
وقد الفتح يتطلبون فكانوا األرض. يف باالنسياح عنه يعربون ما وهو عرشة، الثامنة أو
يأذن لم ذلك وراء مما بلد فتح يف استأذنوه فإذا النرص، واستلذوا الغنائم لهم طابت
فلما الجاهلية، أيام من عرفها قد وكان مرص، فتح أراد ملا العاص بن لعمر وقع كما لهم،
فتحتها إن «إنك له: وقال فتحها يف به ورغَّ عمر الخليفة إىل جاء والعراق الشام فتحت
والحرب» القتال عن وأعجز أمواًال األرض أكثر وهي لهم، وعونًا للمسلمني قوة كانت
يف هللا مستخري إني … «رس له: وقال يرتدد وهو أطاعه عليه ألح وملا عمر، يجبه فلم
عن باالنرصاف فيه آمرك كتابي أدرك فإذا تعاىل، هللا شاء إن كتابي وسيأتيك سريك،
كتابي يأتيك أن قبل دخلتها أن وإال فانرصف، أرضها من شيئًا أو تدخلها أن قبل مرص
يأتيه أن من خوًفا مرسًعا بجنده عمرو فسار واستنرصه». باهلل واستعن لوجهك فامض
يفتح فلم مرص، حدود خارج العريش قرب بلد يف كتابه فوصله بالرجوع. الخليفة كتاب
الرحمن هللا «بسم نصه: وإذا الكتاب ففضَّ مرص، من وهي العريش نزل حتى الكتاب
وبركاته، تعاىل هللا سالم عليه العاص بن عمرو إىل الخطاب بن عمر الخليفة من الرحيم،
وقد أدركك، إذا وأما عنها، فارجع مرص تدخل لم وأنت هذا كتابي أدركك فإن بعد أما

مرص. فتح حتى فمىض ممدُّك»، أني واعلم فامِض أرضها يف شيئًا أو دخلتها
يصلون ال نار من جبًال فارس وبني بيننا «ليت عمر: قال األهواز املسلمون فتح وملا
هم إذا وكان البحر. اجتياز عن املسلمني نهيه القبيل هذا ومن إليهم». نصل وال إلينا
يف يقيموا ال أن أوصاهم املفتوحة البالد يف معسكر إنشاء أو بلد يف بالنزول املسلمون
عىل أتاهم يأتيهم أن أراد إذا حتى ماء، الخالفة) (مركز املدينة وبني بينه يفصل مكان
العرب. بالد يف مركزها يكون أن عىل العربية العصبية يف رغبته عىل يدل مما راحلته،
رأيه عىل ظلَّ ولكنه بالفتح، لقواده أِذَن األرض يف االنسياح من ا بدٍّ ير لم فلما ذلك ومع
«أخوف وقال: الخروج من ومنعهم املدينة يف فحرصهم الخصوص، عىل القرشيني يف
الغزو يف يستأذنه منهم الرجل جاء فإذا البالد»، يف انتشاركم األمة هذه عىل أخاف ما
ال أن اليوم غزوك من لك وخري يبلغك، ما هللا رسول مع غزوك يف لك كان «قد أجابه:
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خيل عثمان ويل فلما فقط، قريش من باملهاجرين ذلك يفعل كان تراك». وال الدنيا ترى
البالد.14 يف وانترشوا الشام يف بمعاوية معظمهم فلحق عنهم،

يف محصورين العرب ببقاء تقيض كانت دولته أوائل يف الخطاب بن عمر فسياسة
ألنها املدينة؛ يف باإلقامة قريًشا يختص وأن والعراق، الشام من يليها وما العرب جزيرة
من ا بدٍّ ير فلم الفتح تيار وقف يستطع لم أنه عىل ومنشأه، أساسه وهم اإلسالم مركز

االنسياح. يف اإلذن
مرتادفني اللفظان كان ولذلك العربية؛ الجامعة هي اإلسالم بها قام التي فالعصبية
قالوا: إذا فكانوا املسلمني، لسلطان خضعت التي األمم عند وخصوًصا الحني، ذلك يف
العرب عىل يدل الرسيان عند «طيبوتا» ولفظ وبالعكس. «املسلمني»، أرادوا «العرب»
يف كانوا العرب أن وبعده اإلسالم قبل الجامعة هذه بني والفرق السواء، عىل واملسلمني
واحدة عصبية باإلسالم فأصبحوا األنساب، باختالف تختلف عديدة عصبيات الجاهلية
وكانوا اإلسالم. روح يقتضيه بما عمًال واألجداد اآلباء ذكر وتركوا العرب، كلمة تجمعها
يف والجهاد بالتقوى يتفاضلون اإلسالم يف فأصبحوا باألنساب، يتفاضلون جاهليتهم يف

قبل. من ذكر لها يكن لم فرعية إسالمية جامعات فيهم فنشأت الدين، سبيل

إسالمية عربية طبقات (4)

حوله فاجتمع وينرصه، دعوته يسمع من إىل احتاج اإلسالمية، بالدعوة ملسو هيلع هللا ىلص النبي قام ملا
إىل اآلخرون وهاجر الحبشة إىل بعضهم وهاجر ونرصوه، صدقوه قبيلته من جماعة
وأقام املدينة جاء وملا اإلسالمية. الطبقات أقدم وهم باملهاجرين، فُعرفوا معه املدينة
مًعا والطبقتان أخرى، طبقة وهم «األنصار» فسماهم بدعوته وآمنوا أهلها نرصه فيها
جماعات الصحابة من وتفرع عرفوه. أو النبي صحبوا الذين أي: «الصحابة» تسميان
نرشه. أو اإلسالم نرصة يف تأثري لها كان خاصة ألحوال خاصة بجامعة منها كل تعرف
عن شهدوها الذين الصحابة فامتاز اإلسالم، تأييد يف عظيم شأن لها كان بدر فواقعة
القادسية واقعة وكذلك بدر»، «أهل أو «البدريني» فسموا إليها ونسبوا املسلمني، سائر
وقد القادسية. بأهل عرفوا شهدوها الذين فإن وفارس، العراق فتح عنوان كانت التي

ج٣. ٩٠ األثري ابن 14
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بدر أهل وفضلوا خاصة، امتيازات الجماعات أو الطبقات هذه من لكل املسلمون جعل
املسلمني. سائر عىل بالعطاء القادسية وأهل

لها كان التي األخرى الوقائع من سواها أو مكة فتح شهد من يف ذلك نحو ويقال
من يفضلون عيل شيعة فإن صفني، وواقعة الجمل كواقعة اإلسالمية، األحزاب يف شأن
الجمل»، «أصحاب ويسمونهم فيها انترصوا ألنهم الجمل؛ واقعة شهدوا الذين رجالهم
عطاء معاوية زاد وقد السبب، هذا ملثل صفني» «أصحاب يفضلون أمية بني وشيعة

أصحابه. سائر عن هؤالء
ومنهم البيعة، إىل أو الهجرة، إىل السبق يف أيًضا يتفاضلون الصحابة أن عىل
يفرقون الرضوان بيعة قبل صحبة لهم والذين الغار. وأصحاب العقبة بيعة أصحاب
األحوال اقتضتها التي باملناصب ناهيك رشحه. يطول مما ذلك ونحو بعدها، صاحب عمن
وتابعي والتابعني والقضاة والعمال قلوبهم واملؤلفة والقراء كالحفاظ اإلدارية، أو الدينية

وغريهم. التابعني
وجهة إىل تحولت ولكنها ا، تامٍّ ذهابًا اإلسالم بعد تذهب لم النسب عصبية أن عىل
القريش فالنسب «قريش» النبي قبيلة إىل أقربها عندهم، األنساب أرشف فأصبح دينية،
اشتهار بعد وخصوًصا والعطاء واملراتب املناصب يف التقدم وللقرشيني األنساب، أرشف
يشء، كل يف كافة الناس عىل للقرشيني الفضل فاعتقدوا قريش»15 من «األئمة الحديث:
إال لخمسني تحمل وال قرشية، إال لستني تحمل «ال فقالوا: والوالدة الحياة أحوال يف حتى
ينبغي ال وأنه يتزندق18 ال القريش وأن أمة17 قرشية امرأة بنت تكون ال وإنه عربية»16
ينازعهم ال قريش يف الرياسة وظلت األخبار19 غري العلم من يشء يف يستغرق أن للقريش

بعيد. غري عهد إىل منازع فيها
خاص، وحزب خاص شأن واألنصار املهاجرين الصحابة طبقات من لكل وكان
الجاهلية، عصبية إىل الناس وعاد النبوة دهشة ذهبت إذ أمية، بني أيام يف سيما وال

ج٢. ٤٠ الفريد العقد 15
ج١٥. ٨٨ األغاني 16
ج١٤. ١١٠ األغاني 17
ج١٤. ٦٠ األغاني 18

ج١. ١٥١ للجاحظ والتبيني البيان 19
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— التفاخر من والقحطانية العدنانية بني كان ما وتذكروا واألنصار املهاجرون فاختصم
فعادوا — والخزرج) (األوس القحطانية من واألنصار (مرض) العدنانية من واملهاجرون
العهد، ذلك يف نشأت التي األحزاب أحد إىل الطائفتني من كل انحياز وغلب املنافسة إىل
واملفاخرة املهاجرة إىل وعادوا معاوية، مع املهاجرين ومعظم عيل مع األنصار فكان

وغريها. باألشعار
اإلمامة، يعقدون الشورى، أهل وهم الناس أشجع من املدينة أهل األنصار وكان
يطلب معاوية قام فلما البيت. أهل وسائر عيل شيعة وهم األمة عىل جائز وحكمهم
إذاللهم، إىل ويسعون يكرهونهم رجاله فكان مقاوميه، أقوى من كانوا لنفسه الخالفة
للدخول استأذنوا األنصار بعض أن يروى — اللقب هذا عليهم ينكرون كانوا ما وكثريًا
عمرو وكان لألنصار؟»، تأذن «هل وقال: الحاجب فدخل خالفته، إبان يف معاوية عىل

أنسابهم». إىل الناس أردد املؤمنني؟ أمري يا اللقب هذا «ما فقال: حاًرضا العاص بن

الراشدين الخلفاء سياسة (5)

أحكامها أساس دينية خالفة هي بل سياسية، دولة الراشدين عرص يف لإلسالم يكن لم
بل العرص، هذا ورجل العصور. من عرص يف بمثله يسمع لم مما والعدل، والرفق التقوى
يندر وأحكامه أعماله من يروونه ما فإن الخطاب»، بن «عمر اإلطالق عىل اإلسالم رجل
عنه، عظمة يقل فال بكر أبو وأما ومشهورة. الكتب يف مدونة ومناقبه البرش، يف اجتماعه
الناس بعض رجع إذ الردة؛ أهل قتاله اإلسالم يف األثر من ويكفيه حكمه، مدة قرص لوال
طفولتها، يف تزال ال وهي دولتهم ذهاب املسلمون فخاف النبي، موت بعد اإلسالم عن
وعثمان. عيل عن يقال وكذلك الدين، وأيَّد املرتدين وقاتل الجد ساعد عن بكر أبو فشمر

بكر أبو (1-5)

الراشدين الخلفاء ومناقب الذهبي، اإلسالم عرص الحقيقة يف هو الراشدين وعرص
وهي ألًفا، أربعون ماله من وعنده بكر أبو أسلم فقد والعدل. والتقوى بالزهد مشهورة
يف له وكان التجارة. من اكتسبه ما مع اإلسالم سبيل يف كلها أنفقها يومئذ، طائلة ثروة
وكان دينار. غري فيه يجدوا لم مات وملا املسلمني، عىل فيه ما كل ينفق مال بيت خالفته
جاء فإذا فرسه. يركب أن ويندر رجليه، عىل إليه يغدو املدينة بضواحي السنح يف منزله
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إىل يوم كل يغدو ذلك مع وكان السنح. إىل عاد العشاء جاء فإذا الناس، يف صىل املدينة
وكان فيها. بنفسه خرج وربما عليه تروح غنم قطعة له وكانت ويبتاع، يبيع السوق
يحلب ال «اآلن تقول: جارية سمع خليفة صار فلما أغنامهم، للحي يحلب الخالفة قبل
دخلت ما يغريني ال أن ألرجو وإني لكم، ألحلبنها لعمري «بىل فقال: دارنا» منائح لنا
مع املسلمني أمور تصلح «ما وقال: املدينة إىل تحول أشهر بستة خالفته وبعد فيه».
من ينفق فصار التجارة، فرتك شؤونهم». يف والنظر لهم التفرغ إال يصلح وما التجارة،
بقطعة وىص الوفاة حرضته فلما السنة. يف درهم ٦٠٠٠ له: فرضوه ما املسلمني مال

املسلمني. مال من أخذه ما عوض ثمنها ويرصف تباع أن له، كانت أرض

الخطاب بن عمر (2-5)

كرسى خزائن وانصبت الغنائم، وكثرت البالد فتحت أيامه ففي الخطاب، بن عمر أما
غاية، بعده ليس بما والتقشف الزهد من كان فإنه ذلك ومع رجاله، يدي بني وقيرص
إىل واحتاج عطاءه أنفق وإذا بجلد. مرقع إزار وعليه للخطابة يقف كان إنه قيل: حتى
الحرص شديد وكان عطائه. من يؤديه أن عىل فاستقرضه املال بيت صاحب أتى املال
وسياسة، دينًا بنفسه أمورهم ويتوىل مصالحهم، يف إال ينفقها ال املسلمني، أموال عىل
القرآن ويقرأ األسواق فيطوف الدين، قواعد العرب ويعلم اإلسالم، نرش يف فيسعى
يرشب من عىل ووضع بنفسه. بدأ يشء عىل حرضهم وإذا التقوى، عىل الناس ويحرض
يبعث ثم القرآن، البادية أهل يعلمون القراء من أناًسا يبعث وكان رضبة، ثمانني الخمر
يقتل حتى الضارب فرط وربما بالرضب، عاقبه منه شيئًا يقرأ لم فمن يمتحنهم من
فمن أحوالهم، استطالع يف ويدقق يحاسبهم وقواده، عماله عىل شديًدا وكان املرضوب20
الشهري، اإلسالمي القائد الوليد بن خالد حتى هو من يبايل ال قومه، اعوجاًجا فيه رأى
غالم كأنه وهدده ووبخه إليه فاستقدمه التقوى، قواعد يخالف ألمر عليه نقم عمر فإن
أو وجهه يف يرد من فيهم وليس يوبخه، أو بالدرة عامله يرضب وقد يجيبه21 ال وخالد
ومع املسلمني. أموال يف يطمع أو الخمر، يرشب من عىل العقاب شديد وكان يعرتضه،

ج١٦. ٥٨ األغاني 20
ج٢. ١٧٤ األثري ابن 21
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فيها لهم يجفن موائد عىل فيطعمهم لبنيه، األب معاملة الناس يعامل كان فقد ذلك
وكان إليه22 يحتاجون بما أهلهم وتعهد بيوتهم تفقد قواده غاب وإذا عرشة، عرشة
والناس الطاعة، عىل مجمعة أيامه يف الدنيا وكانت املسلمني. بغري رفيًقا الناس يف عادًال
عىل قابًضا كان كأنه وراحة، رىض عن املسلمني راية تحت يبقون أو اإلسالم يف يدخلون
من كثري ونقض أركانها، تزعزعت قتل فلما حديد. من بيد الحكومة وأعنة الدولة شؤون

البعيدة. األطراف من وغريهما وسجستان23 خراسان وخصوًصا األمصار أهل

عفان بن عثمان (3-5)

قرابته ذوي بعض إىل واستسالمه ضعفه لوال الراشدين، الخلفاء سائر مثل عثمان وكان
بيانها تقدم ألسباب املدينة أهل وخصوًصا املسلمني، سائر عليه نقم حتى أمية، بني من
خليفة أول عثمان أن عىل ألنفسهم. الخالفة لطلب حجة قتله أمية بنو فاتخذ وقتلوه،
درهم، و١٠٠٠٠٠٠ دينار ١٥٠٠٠ خازنه عند كان أنه ذكروا فقد لنفسه، املال اقتنى
من خلفه عما فضًال دينار، ١٠٠٠٠٠ قيمتها وغريهما وحنني القرى بوادي ضياع وله
وتعودوا األموال24 واختزنوا الدور وابتنوا الضياع الصحابة اقتنى أيامه ويف واإلبل، الخيل
كابروه، والتقشف الزهد من عمر عليه كان بما بعده عىل جاءهم فلما والرتف، الغنى

ذلك. بيان وسيأتي األموال، يف وأطماعهم معاوية قيام التمنع عىل وساعدهم

طالب أبي بن عيل (4-5)

القول حر باإلسالم، التمسك شديد وكان كثرية، والتقوى الزهد يف فحكاياته عيل أما
الدين همه وإنما الشؤون، من شأن يف الحيلة إىل يركن وال الدهاء يعرف ال والفعل،
النبي بنت فاطمة تزوج أنه وزهده تقشفه أمثلة فمن والحق. الصدق أعماله يف وعمدته
بالنهار، ناضحهما عليه ويعلقان بالليل عليه ينامان كانا كبش جلد إال فراش له وليس
سبعة عىل فقسمه خالفته أيام يف أصبهان من مال وجاءه يخدمه. خادم عنده يكن ولم

الكتاب. هذا من الثاني الجزء 22
ج٣. ٦٠ األثري ابن 23

ج١. ٣٠١ املسعودي 24
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بعضهم ورآه الربد. تقيه ال قطيفة يلبس وكان سبعة، عىل فقسمه رغيًفا فيه فوجد أسهم،
عنك؟»، نحمله أال املؤمنني أمري «يا له: فقال بدرهم، اشرتاه قد ملحفته يف تمًرا يحمل
قوله: املسلمون يكون أن يجب كيف يف أقواله ومن .«… بحمله أحق العيال «أبو فقال:
ومن البكاء».25 من العيون عمش الظمأ، من الشفاه يبس الطوي، من البطون «خمص
بجانب عيل فوقف القايض. رشيح إىل فتقاضيا رجل عند له درًعا رأى أنه عدله أمثلة
وأن بالناس يرفقوا أن أوصاهم حرب يف رجاله بعث إذا وكان للعدل. احرتاًما خصمه

النساء. عن األذى يكفوا
ولو عمر. يفعل كان كما والحق، العدل عىل حرًصا رجاله محاسبة يف شديًدا وكان
نصيبه لكان التدين؛ وصدق النبوة دهشة يف والناس عمر، زمن يف املسلمني أمور توىل
وطمع النيات، فسدت وقد توالها ولكنه ضعف، تدبريه يف بدا وملا أطول، الحكم من
حوله الرجال جمع فإنه سفيان، أبي بن معاوية وأدهاهم وأطمعهم األحكام، يف العمال
واملبالغة وقوَّاده، عماله محاسبة يف بتدقيقه األحزاب يضيع وعيل والبذل، والحيلة بالدهاء
بن هللا عبد عمه ابن حتى الصحابة ُجلة ففارقه التقوى، وأسباب الدين عىل املحافظة يف
إىل عيل فكتب عيل، إىل الدؤيل األسود أبو به فوىش البرصة. عىل له عامًال وكان عباس،
وإني باطل، بلغك الذي فإن بعد «أما فأجابه: الوايش، اسم يذكر ولم بذلك عباس ابن
بعد «أما عيل: إليه فكتب والسالم». الظنني تصدق فال حافظ، وله لضابط يدي تحت ملا
عباس: ابن إليه فكتب وضعت». وفيما أخذت، أين ومن الجزية، من أخذت ما فأعلمني
إىل فابعث البالد، هذه أهل من رزئته إني بلغك، ما مرزاة تعظيمك فهمت فقد بعد «أما
عامر، بن هالل بني من أخواله واستدعى والسالم»، عنه ظاعن فإني أحببت من عملك
البرصة أهل فتبعه اجتمعت»، أرزاقنا «هذه وقال: ماًال فحمل كلها، قيس معه فاجتمعت
يفعله عمر كان ما غري عمه بابن يفعل لم فعيل بأحزابه وال به عيل ينتفع ولم مكة26 إىل
ويجتذب بالعطاء األحزاب يبتاع معاوية وقام تغريت، قد كانت األحوال ولكن بعماله،

بالدهاء. القواد
األريحية فيهم تزال ال وكانت وحمية. غرية مثله كانوا عمر رجال أن ذلك عىل وزد
والنهضة االتحاد إىل الباعثة األسباب فكمل اإلسالم وجاء والوفاء، البداوة وحرية واألنفة

والقوة.

ج٣. ٢٠٤ األثري ابن 25

ج٣. ١٩٦ األثري ابن 26
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تقتضيه أو العمران، طبيعة يالئم مما ليست اإلجمال عىل الراشدين سياسة أن عىل
وإىل عرص، يف اجتماعهم يندر رجال إىل وفقت دينية خالفة هي وإنما امللك، سياسة
العربية. واألريحية البدوية واألنفة الدينية والحمية اإلسالمية الجامعة منها يكفي أحوال
العالم وفتح اإلسالم فانترش بالعجائب، فأتت وتالءمت عرصواحد يف اجتمعت كلها فهذه
السياسة هذه يرون ال العمران بطبائع العلم فأهل مشهور27 هو كما سنة عرشة بضع يف
إىل الدينية الخالفة تلك انقالب وإن العجيب. العرص ذلك غري يف املمالك لتدبري تصلح

خلقه. يف هللا سنة — بد منه يكن لم السيايس امللك

األرض يف العرب انتشار (6)

االتحاد ُعرى وتوثيق العرب، كلمة جمع يف اإلسالم رجل الخطاب بن عمر رغبة رأيت قد
بما لعلمه والشام، العراق فتح عىل فحرضهم منازلهم، بني العالئق وتأكيد قبائلهم بني
ولكنه قوة. اإلسالم زادوا واليمن الحجاز عرب إىل انضموا فإذا العرب. قبائل من هنالك
بينه يحول مكان يف يبنوه ال أن الفتح دار يف بلًدا بنوا إذا وأمرهم ذلك، وراء مما منعهم
منه ورغبة فتتمّزق، أطرافها تباعد يزداد أن العربية الجامعة عىل خوًفا ماء، املدينة وبني
الستدرار املفتوحة البالد يستبقي أن عىل الهجرة، دار املدينة يف الخالفة مركز استبقاء يف
وشدَّد الزرع عن املسلمني نهى أيًضا السبب ولهذا الحجاز؛ ألهل مال أو غلة من فيها ما
دخله إال قوم دار دخلت ما (املحراث) «السكة القائل: الحديث عىل اعتماًدا منعهم يف
لجمع حامية يقيمهم أن يريد وهو الحرب، عن يشغلهم بالزرع االشتغال وألن الذُّل»28
كالبرصة اإلسالم صدر يف بنوها التي املدن تكن ولم السلطة، واستبقاء والجزية الخراج
أو الحامية نزول العرب جند فيها ينزل معسكرات، أو حصونًا إال والفسطاط والكوفة
بوصية عمًال العرب جريرة من املسلمني غري أخرج أيًضا السبب ولهذا االحتالل؛29 جيش
املرشكني31 من أحد الحج يأتي ال وأن دينان»،30 العرب جزيرة يف يرتك ال «أن ملسو هيلع هللا ىلص النبي

الكتاب. هذا من األول الجزء 27
ج١. ١١٩ خلدون ابن 28

الكتاب. هذا من األول الجزء 29
ج٢. ١٩٥ هشام ابن 30
ج٣. ٥٠ هشام ابن 31
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الراحة، ألقلقوا اإلسالم دين غري عىل هناك بقوا لو إذ خطرهم، من وتخلص فأخرجهم
بعد الروم ينرصون والعراق الشام نصارى كان كما املسلمني لغري عونًا كانوا وربما

سرتى. كما ذلك،
وضواحيها، العرب بالد يف املسلمون يبقى أن اإلسالم صدر يف السياسة فكانت
فلم عليهم، سهولته مع الفتح لذة ذاقوا قد والعراق الشام فتحوا الذي القواد وكان
املدينة يف وهو عمر فكان تقدم، كما ذلك وراءه ما بفتح لهم أذن حتى عمر عن يكفوا
وغربًا، رشًقا بها الذهاب يحاولون ورجاله نحوه، يشدها الدولة أطراف عىل قابًضا
وفتحوا العرب فتفرق األرض، يف بانسياحهم وأذن مجاراتهم إىل أخريًا اضطر حتى
من يخرجوا أن لقريش العنان أطلق عثمان توىل وملا وغريها. وأفريقية وفارس مرص
وما وفارس والعراق والشام مرص يف وانترشوا األرض يف العرب وتفرق فخرجوا املدينة،
حماية وعليهم املسلمني جند وهم نفس32 ٢٠٠٠٠٠ عىل يزيد ال يومئذ وعددهم وراءها،
لهم واقفة الروم ودولة مليون مئة عىل يزيدون وسكانها واستغاللها، الجديدة مملكتهم

باملرصاد.

بالتناسل االستكثار (1-6)

ذكروا اإلسالم. بعد إليه صارت ما عىل بالقياس العدد قليلة الجاهلية يف العرب كانت
جيش وهو رجل، آالف ثمانية عىل رجاله عدد يزد لم الجاهلية يف اجتمع جيش أكرب أن
كما قليلني اإلسالم صدر يف كانوا بنرصته وقاموا لإلسالم تجندوا والذين الصفقة33 يوم
من وهو بالتناسل، االستكثار إىل فعمدوا رجال، إىل تحتاج الواسعة ومملكتهم رأيت،
قريش ظهرت ملا النبي، جد املطلب عبد فإن الجاهلية. أيام من العربية العصبية قواعد
ينحر أن عنه، ويذودوا يمنعوه أن يبلغون الولدان من عرشة رزقه إذا هلل نذر عليه،

بهم. أزره فاشتد أوالد عرشة فجاءه هلل، قربانًا أحدهم
والفارسيات الروميات السبايا من أيديهم يف وقع وما عددهم، قلة رأوا ملا فاملسلمون
والرتف — نسلهم فكثر الزوجات، عن فضًال األوالد، أمهات من استكثروا والقبطيات،

ج١. ١٣٦ خلدون ابن 32
ج٣. ٧٨ الفريد العقد 33
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بعضهم إن حتى الجواري، إحراز إىل وتسابقوا — النسل بكثرة قوة أولها يف الدولة يزيد
أمة34 و٧٦ نسوة أربع منزله يف جمع فقد شعبة بن كاملغرية مًعا، امرأة ثمانني أحصن
من لألرض وقع أنه ذكروا أكثر. أو ولد مئة أو ولًدا خمسون ألحدهم ُولد إذا غرابة فال
أنثى36 و٥٠ ذكًرا ١٥٠ األموي الحكم بن الرحمن عبد وخلف ولد35 ٣٠٠ املهلب صلب
الوليد بن لعمر وكان أنثى37 و٦٠ ذكر مئة من أكثر الفاطمي املعز بن تميم وخلف
و١١ امرأة من ولًدا ٣٠ سريين البن وولد الخيل38 يركبون ستون منهم ولًدا تسعون
بعصبية الدولة قيام عىل كثرية أدلة التاريخ ويف رشحه، يطول مما ذلك عىل وقس 39 بنتًا

وغريهم. واأليوبيني كالعباسيني واألعمام، واإلخوة األوالد من امللك

بالفتح العرب انتشار (2-6)

العراق جزيرة من يجاورها وما العرب جزيرة يف محصورين الجاهلية يف العرب كان
للفتح ونهضوا نرصته، عىل العرب كلمة اجتمعت اإلسالم ظهر فلما الشام. وضواحي
يف فانساحوا تيارهم ليوقف عمر زجر يكن ولم األمصار، وفتحوا البالد يف وأوغلوا
األطليس املحيط وشواطئ رشًقا الكنج نهر ضفاف عىل أعالمهم نصبوا حتى األرض،
ونًرصا، فتًحا األرض ومألوا جنوبًا، أفريقيا وأواسط شماًال لوار نهر وضفاف غربًا،
الرتف، وتعودوا الحضارة إىل وركنوا املدن يف وأقاموا وقيرص، كرسى مدائن واحتلوا
التي والقبائل سلطتهم. فضاعت عصبيتهم وضعفت األجيال بتوايل أنسابهم واختلطت
وإليك والقحطانية، العدنانية من وأنصارها مرض قبائل ونرشه اإلسالم بنرصة قامت
من بالفتح اإلسالمي الدين ونرشت اإلسالمية الدولة قواعد مهدت التي القبائل أسماء

اإلسالم: أول

.١٠٠ واملعارف ج١٤ ١٤٣ األغاني 34
ج٢. ١٤٧ خلكان ابن 35
ج١. ١٦٤ الطيب نفح 36
ج١. ٩٩ خلكان ابن 37

ج٢. ٢٥٨ الفريد العقد 38
ج١. ٤٥٣ خلكان ابن 39
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القحطانية من العدنانية من
حمري كهالن ربيعة مرض

وبطونها قضاعة والخزرج األوس وائل بن تغلب قريش
كلب غسان وائل بن بكر كنانة
سليح األزد شكر خزاعة
تنوخ همدان حنيفة أسد
بهراء خثعم عجل هذيل

وغريها عذرة مذحج ذهل تميم
مراد شيبان غطفان

والنخع زبيد هللا تيم سليم
األشعريون قاسط بن النمر

وغريها
هوازن

وكندة لخم ثقيف
وعامر بكر بن سعد

صعصعة ابن

رابطة كانت بل بالناس، وتختلط القرى تنزل الفتح أوائل يف تكن لم القبائل هذه أن عىل
الثغور منهم فنبا العربية، اإلسالمية الدولة وأنفقتهم األرض، يف وتفرقوا اختلطوا ثم
األجيال بتوايل أسبابهم وضاعت الوقائع واستلحمتهم املتباعدة، األقطار وأكلتهم القصية

أيديهم. من الدولة خرجت حتى

باملهاجرة العرب انتشار (3-6)

باملهاجرة أيًضا تفرقوا ولكنهم فقط، بالفتح يكن لم األرض يف العرب انتشار أن عىل
مملكتهم من العامرة البالد يف العيش لسعة التماًسا وأنعامهم، وخيامهم بأهلهم
أرضهم ألن اإلسالم؛ صدر يف والشام مرص إىل خزاعة من بطون جلت فقد الجديدة.
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جدب، أصابها كلما العرب تفعل كانت وكذلك واملرعى40 الغيث يطلبون فمشوا أجدبت
الجالء41 أعوام يسمونها والشام، مرص إىل فيها يجلون خاصة أعوام لهم كانت حتى
فيعطيهم وفارس، العراق يمموا أرضهم أجدبت إذا اإلسالم: قبل ذلك يفعلون وكانوا
بالدهم42 إىل يرجعون بل هناك يقيمون ال كانوا ولكنهم والشعري، التمر الفرس
يف لهم يطيب املقام فكان اإلسالم بعد أما أعجمية. دولة سلطان يف الذل من خوًفا
فيئًا وجعلوها أعالمهم عليها وغرسوا أخوالهم، أو أعمامهم أو آباؤهم فتحها بالد

لهم.
يكون أن أكنافها، أو املدن وانتجاعهم أحيائهم عن العرب نزوح يف الغالب أن عىل
بني النسب عصبية إىل العرب رجوع بعد وخصوًصا األمراء، أو الخلفاء بعض بإيعاز
توىلَّ إذا الخليفة أو األمري فكان األموية. الدولة عهد يف وقيس مرض أو وعدنان، قحطان
أو قبيلته، من جماعة استقدم أخرى، عصبية ذي آخر أمري من سلطانه عىل وخاف بلًدا
الحاجة، عند الستنصارهم بلده ضواحي يف يُسكنهم ونحوه، بالحلف إليها ينتمي من
مرص عىل رفاعة بن الوليد والية يف حدث كما العطاء، لهم ويفرض املرعى لهم فيطلق
ألنهم (العدنانية)؛ قيس قبيلة يقرب هشام وكان األموي، امللك عبد بن هشام خالفة يف
كبرية قبيلة وقيس البطون، بعض إال مرص يف منهم يكن ولم خالفته، وأيَّدوا نرصوه
الحبحاب، بن هللا عبيد نقلهم إىل هشام نبَّه من وأول وأفخاذ، وبطون قبائل عدة تحتها
آالف ثالثة إلحاق يف له فأذن أبياتًا، منهم مرص إىل ينقل أن فسأله عليه وفد فإنه
ال أن عىل مرص، حكومة من رواتبهم يقبضوا أن أي: مرص، إىل ديوانهم وتحويل منهم
بلبيس يف سيما وال والدقهلية) (الرشقية الرشقي الحوف يف فأنزلهم الفسطاط، يف ينزلهم

فيها. وتكاثروا ذلك بعد تقاطروا ثم بالزرع،43 وأمرهم

ج١٣. ٦ األغاني 40
ج١١. ٤٧ األغاني 41

ج٢. ٢٢٨ األثري ابن 42
ج١. ٨٠ املقريزي 43
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هالل وبنو سليم بنو (4-6)

من التخلص يف الخليفة أو األمري رغبة وإقرارهم استقدامهم عىل الباعث يكون وقد
مرض، من بطنان وهما هالل، وبني سليم ببني الفاطمي باهلل العزيز فعل كما رشهم،
ناجعة أحياء يزالون ال للهجرة الرابع القرن يف املذكور العزيز زمن إىل رجالهما كان
هالل وبنو املدينة، جهة من سليم بنو نجد: ييل مما الحجاز وراء محالتهم بادية، أهل
العراق أطراف والشتاء الصيف رحلة يطوفون فكانوا الطائف عند غزوان جبل من
أيام الحاج عىل سليم بنو أغار وربما السابلة، ويفسدون الضواحي عىل فيغريون والشام،
يف وعاثوا لهم، سليم بنو فتحيز القرامطة ظهر ثم باملدينة. الزيارة وأيام بمكة املوسم
باهلل العزيز إىل مرص خالفة أفضت فلما قمعهم. عن العباسيون الخلفاء عجز وقد البالد،
قراهم إىل وردهم منهم العزيز فانتزعها الشام، عىل تغلبوا قد القرامطة كان الفاطمي،
الرشقية العدوة يف بالصعيد، وأنزلهم وسليم هالل بني من أشياعهم ونقل البحرين، يف
ويبحثون يدارونهم والخلفاء البالد، يف أرضار لهم وكان هناك. فأقاموا النيل، نهر من
الفاطميني عامل زيري بن املعز أن سنني بعد فاتفق منهم. بها يتخلصون وسيلة عن
من الفاطمي الخليفة اسم وقطع العباسية، للدولة وبايع الطاعة عصا شق أفريقية، يف
باهلل، املستنرص يومئذ وهو بالقاهرة، الخليفة عىل األمر فعظم والرايات، والطراز الخطبة
وسليم هالل أحياء إليه يقرب أن اليازوري، عيل بن الحسن محمد أبو وزيره عليه فأشار
فإذا أمورها، الستالم ويرسلهم أفريقية، أعمال ويوليهم مشايخهم ويصطنع املذكورين،
إىل وزيره الخليفة فبعث رشهم. من يتخلص فإنه وإال الُحسنيني، إحدى كانت فازوا
النيل وأجازوا ففرحوا وتملكه، املغرب إىل الذهاب عىل وحرَّضهم ٤٤١ه سنة األحياء هذه
الكسب، يف طمًعا وزغب دياب بطون من غريهم تبعهم ثم ففتوحها. برقة إىل برٍّا وساروا

بينهم.44 فيما البالد فاقتسموا الحني، ذلك من القبائل هذه مقر أفريقية وأصبحت
فتحها، إتمام بعد األندلس إىل املسلمني العرب انتقال من كان ما ذلك عىل وقس
فنزل هوائها، وطيب لخصبها بها الحلول إىل الهمم وغريهم الشام عرب رصف إذ
العدنانية من قبائل وفيهم أعقابهم، أورثوها جماعة وساداتهم العرب أصول من بها

ج٦. ١٤ خلدون ابن 44
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بما ناهيك ومرعاه. بإقليمه بلدها يشبه الذي البلد تنزل كانت قبيلة وكل والقحطانية45
نحوها. أو للنجدة األمويني عرص يف الحروب أثناء يف البطون أو القبائل من يتنقل كان

اإلسالم يف واملوايل العبيد (7)

سائر ويف وجندها سياستها يف أثروا وقد اإلسالمية، الدولة يف كبري شأن واملوايل للعبيد
خاصة. فصوًال عنهم الكالم أفردنا إذا غرو فال والفقه، واألدب العلم من أحوالها

اإلسالم يف الرق (1-7)

اإلسالم يف وأما الرشاء، أو باألرس أكثره كان الجاهلية العرب عند االسرتقاق إن قلنا:
من أيديهم يف يقع كان من لكثرة الفتوح أثناء يف وخصوًصا باألرس، االسرتقاق فأكثر
واقتسموا وأطفاله، نساءه وسبوا رجاله أرسوا بلًدا، فتحوا أو جنًدا غلبوا فإذا األرسى.
عىل الواحدة املعركة يف األرسى عدد زاد ربما كثرية وهي والغنائم، والسبايا األرسى
من الفارس يصيب وقد األسهم، عىل ويقسمونهم أعناقهم فيختمون األلوف، عرشات
ألف األيام بتوايل بعضهم عند فيجتمع واحدة، واقعة يف جارية ومائة أسري مائة العرب
بعد الخصوص عىل تزايدوا وقد غريهم، عند مما أكثر األمراء عند وهم أكثر46 أو عبد

عبد.47 ألف عنده كان عثمان الخليفة أن عىل الراشدين. عرص
فينادون األسهم، تفريق قبل بالجملة يباعوا أن كثاًرا كانوا إذا األرسى يف والغالب
عدة واحدة معركة أرسى لبيع اقتىض وربما أكثر، أو وأقل درهم بمائة األسري عىل
يبيعون ظلوا أنهم ذكروا فقد األندلس، فتوح وغنائم أرسى الفتوح أكثر ومن أشهر.
بعد املسلمني عىل األرسى وتكاثرت أشهر48 ستة هناك معركة بعد والغنائم األرسى
وكثرت للرسعة49 عرشة وعرشة خمسة خمسة الرقيق عىل نادوا حتى عمورية، واقعة

ج١. ١٣٧ الطيب نفح 45
ج٤. ١٤٧ األثري ابن 46
ج١. ٤٩ الدمريي 47

ج١. ٢١٣ الطيب نفح 48
ج٦. ١٩٩ األثري ابن 49

55



الرابع) (الجزء اإلسالمي التمدن تاريخ

بنصف والسيف بدرهم األسري بيع حتى باألندلس، األرك واقعة يف عليهم والغنائم األرسى
درهم.50

والدواب الناس من فيه بما للفاتحني، ملًكا عنوًة املفتوح البلد يعدُّون كانوا أنهم عىل
بن سعيد كقول فيه، وبالغوا بذلك أمية بنو تمسك وقد واألشجار، واألنهار والبساتني
مرص «إن خربتا: لصاحب العاص بن عمرو وقول قريش»، بستان «السواد العاص:

شئنا».51 كيف عليهم ندير عبيدنا وأهلها عنوة ُفتحت
لعجزهم أثمانهم، ويحرزوا أرساهم يبيعوا أن املسلمني من الجند عامة يف والغالب
يفتديهم حتى األمراء، إال عبيًدا حوزته يف األرسى يستبقي يكن فلم بمعاشهم، القيام عن

األسباب. من لسبب هو يعتقهم أو أهلهم
يف وخصوًصا العمال، بعض أن — األرس غري — اإلسالم يف الرقيق مصادر ومن
بعض وكان الرقيق52 من أعمالهم خراج بعض يؤدون كانوا ومرص، وتركستان أفريقية
يقع كان ما غري أوالدهم53 من رقيًقا الجزية بدل يقدمون ونحوهم الرببر من الذمة أهل

الغنائم. جملة يف األصيل الرقيق من املسلمني أيدي يف
أشياء: أربعة بني مخري مقامه) يقوم من (أو فالخليفة اإلسالم يف األرسى أحكام أما
فإن فداء، بغري عليهم املن وإما أرسى، أو بمال الفداء وإما االسرتقاق، وإما القتل، إما
يترصفون فكانوا الباقية،54 الثالثة أحد يف خياره عىل الخليفة وكان القتل سقط أسلموا

األحوال. تقتضيه ما عىل ذلك يف
أو بيعه أو استبقائه يف مخريًا كان ذلك غري أو الرشاء أو باألرس رقيًقا ملك ومن
اإلسالم يف أهمها كثرية، أسباب وللعتق مواله. صار عبًدا أعتق ومن بالعتق، عليه املن
فقد سيده، أطلقه التقوى وأظهر العبد أسلم فإذا الدين، عىل الغرية أو التقوى إظهار
سيلمان بن محمد وأعتق عبد55 ألف الصورة هذه عىل الخطاب بن عمر بن هللا عبد أعتق

ج١. ٢٠٩ الطيب نفح 50
ج٢. ٢٧٩ األثري ابن 51
ج١. ٣١٣ املقريزي 52
ج٣. ١٣ األثري ابن 53
.١٢٥ املاوردي 54

ج١. ٢٤٧ خلكان ابن 55
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للثواب، التماًسا أو لنذر، وفاءً أو يمني، عن فداءً يعتقونهم وقد ومملوكة، مملوك ٧٠٠٠٠
ويعتقونهم العبيد يبتاعون الورع أهل بعض وكان ذلك. نحو أو نعمه، عىل هلل شكًرا أو
رقبة، أعتق إال شعر بيت يقول ال أن أسن ملا ربيعة أبي بن عمر وأقسم هللا. مرضاة ابتغاء
فعل كما الجهاد، يف لهم ترغيبًا العبيد يعتقون وكانوا مرة،56 غري بقسمه وبرَّ نظم وقد
ملا الشعب، واقعة يف امللك عبد بن بهشام خراسان صاحب املري الرحمن عبد بن الجنيد
فقاتل حر»، فهو قاتل عبد «أي العبيد: يف فصاح الفشل، الجنيد وخاف الوطيس احتدم
نرصة يف العبيد بون يرغِّ كانوا ما وكثريًا األعداء،57 وانهزم الناس منه أُعجب قتاًال العبيد
الطائف، حصار يوم ملسو هيلع هللا ىلص النبي فعل كما بالعتق، يعدوهم بأن أعدائهم عند وهم اإلسالم
فتحوها، التي البالد بعض يف املسلمون فعل وكما حر»،58 فهو إيل نزل عبد «كل قال: إذ
يرجعوا أن نية عىل اإلسالم يف بعضهم فيدخل أسلموا، إذا بالعتق عبيدها يعدون فكانوا

حربهم. فحل مرتدين املسلمون عدهم ذلك أرادوا ملا ولكنهم الحرب، ذهاب بعد عنه
العبيد تحملوا «ال بقوله: خريًا بهم النبي فأوىص لألرقاء، رحمًة جاء اإلسالم أن عىل
وليقل: وأمتي، عبدي أحدكم: يقل «ال وقال: تأكلون»59 مما وأطعموهم يطيقون، ال ما

وفتاتي». فتاي
َوِبِذي إِْحَسانًا َوِباْلَواِلَديِْن ۖ َشيْئًا ِبِه ُكوا تُْرشِ َوَال هللاَ ﴿َواْعبُُدوا الكريم: القرآن ويف
َوابِْن ِباْلَجنِب اِحِب َوالصَّ اْلُجنُِب َواْلَجاِر اْلُقْربَٰى ِذي َواْلَجاِر َواْلَمَساِكنِي َواْليَتَاَمٰى اْلُقْربَٰى
الجهة من واإلسالم َفُخوًرا﴾. ُمْختَاًال َكاَن َمن يُِحبُّ َال هللاَ إِنَّ ۗ أَيَْمانُُكْم َمَلَكْت َوَما ِبيِل السَّ
بالنجاة املسلمني العرب اختص وقد العبادة60 وحسن التقوى عىل العبد يحرض األخرى
ومن اإلسالم». يف عربي عىل رق وال اإلسالم، يف سبأ «ال األئمة: بقول بي والسَّ الرِّق من
ما نصف رضب أذنب إذا فالعبد الحر، نصف معاملة يُعاملوا أن عندهم العبيد أحكام
العرب أيدي يف يقعون الذين واألرسى ملواله، جائزته كانت أحسن وإذا الحر61 يرضب

ج١. ٦٤ األغاني 56
ج٥. ٧٨ األثري ابن 57

.٩٧ املعارف 58
ج١. ١٣٧ املقريزي 59
ج٢. ٥٩ البخاري 60

.١٥٢ األغاني 61

57



الرابع) (الجزء اإلسالمي التمدن تاريخ

والسامري والصابي واملجويس واليهودي النرصاني فيهم املفتوحة البالد أهل من بالفتوح
أو الرقيق، تجار لبعض املسلمون يبيعهم أو أهلهم، يفتديهم أن إما فهؤالء وغريهم،
القيس لربي أو املاشية، أو اإلبل رعاية أو املنازل، حاجات لقضاء خدمتهم يف يستبقوهم
القرآن حفظ أو الشعر لرواية أو القتال، وقت املتساقطة النبال جمع أو النبل ورمي
الذي فالعبد صناعته، نوع باختالف تختلف العبد قيمة فكانت ذلك. غري أو الحديث أو
يقدرون بها القيام يحسن لإلبل راعيًا كان فإذا دينار، مائة يساوي صناعة يعرف ال
فإذا دينار، بأربعمائة يباع والقيس النبل بصناعة عارًفا كان فإذا دينار، ٢٠٠ ب قيمته
دولة أواسط يف العبيد أثمان تلك دينار. ٦٠٠ قيمته صارت الشعر رواية يحسن كان

أمية.62 بني
املزارع ويسمى بالقرى، خاص وهو األرض، يف يشتغل الذي العبد فهو القن وأما
بالفتح أحد ملك يف دخلت أو ألحد، بيعت أو أرضه، أقطعت فإذا فراًرا»، «فالًحا املقيم
وال يعتق، أو يباع أن يرجو ال أنه إال قنا»، «عبًدا وصار لها تبًعا الفالح كان غريه، أو
يكونون فإنهم بعده، أوالده وكذلك حيٍّا، بقي ما قنٌّ هو بل أراد، لو ذلك مواله يستطيع

الجاهلية. يف العبيد عن كالمنا يف إليه أرشنا وقد مقتطعها، أو األرض ملالك عبيًدا

اإلسالم يف املوايل (2-7)

مكافأة يعتقوهم أن يغلب إذ غالبًا، الرِّق من نجوا اإلسالم اعتنقوا إذا األرس يف والباقون
استنكاًفا العرب، غري املسلمني من املوايل كان ولذلك موىل؛ صار منهم أعتق ومن لهم،
«املوايل» قالوا: فإذا عربي، غري مسلم كل عىل أمية بنو أطلقه ثم املسلم، اسرتقاق من
أو اإلسالم، واعتنقوا ذميني أو مجوًسا كانوا الذين وغريهم الفرس من املسلمني أرادوا
«الحمراء» قالوا: فإذا «الحمراء» ويسمونهم إليهم، التجأوا أو العرب الزم ممن كانوا

العرب. سوى من كل وهم العجم، القاموس يف والحمراء املوايل. أرادوا
شأن لها كان االجتماعية، الهيئة طبقات من خاصة طبقة اإلسالم يف املوايل وأصبح
ملسو هيلع هللا ىلص: النبي لقول العربية، العصبية قبيل من اعتبارهم ويمكن اإلسالم، تاريخ يف عظيم
لعنة فعليه مواليه غري توىل أو أبيه غري إىل ادَّعى «من وقوله: منهم»63 القوم «موىل
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الرجل ويثق والذراري. املوايل العرب عند الرجل وأهل أجمعني»64 والناس واملالئكة هللا
فيرتك عليه، ملواله منة عتقه يعد واملوايل فيه، حبٍّّا إال يعتقه لم ألنه بابنه؛ يثق كما بمواله
ينتسب أو فالن. ابن يقال: وال فالن موىل فالن فيقال: مواله، إىل وينتسب أهله إىل نسبه
الوادي وحكم الدار، عبد موىل ومحرز نوفل، بني موىل رسيج ابن مثًال: فيقال قبيلته إىل
رابطة كانت ولذلك عليه؛ وقس مخزوم، بني موىل عياد وابن امللك، عبد بن الوليد موىل
أن الغالب ولكن مواليهم، بيت يف املوايل من يعيش من وخصوًصا وثيقة، بمواله املوىل

لوائهم. تحت اجتمعوا حرب انتشبت إذا حتى يعملونه، لعمل يخرجوا
والشعر واللغة التفسري وأهل الحفاظ معظم ألن اإلسالم؛ يف كبري فضل وللموايل
والسيادة بالسياسة العلوم هذه عن العرب الشتغال منهم، التابعني وأكثر العلماء وسائر
بقايا من اإلسالم صدر يف العرب خدموا الذين املوايل ومعظم السلطة65 عىل والتنازع
اإلسالم يف فربوا السبي، جملة يف غلمانًا كانوا وأكثرهم وغريها. فارس يف والغنائم الفيء
التمر عني يف اإلنجيل يتعلمون كانوا غالًما أربعون منهم — أوالدهم نبغ أو فيه ونبغوا
البالد أهل يف ففرقهم باملدينة بكر أبي إىل وبعثهم فغنمهم الوليد، بن خالد فتحها ملا
عونًا كانوا جماعة أوالدهم من فنبغ مواليهم وأعتقهم اإلسالم فاعتنقوا الغنائم، جملة من
املغرب فاتح نصري بن موىس منهم والدين، والعلم والحرب السياسة يف للمسلمني كبريًا
إسحق بن محمد وأيًضا عفان66 بن عثمان موىل وحمران منهم، أباه فإن واألندلس
املوايل مشاهري سائر ذلك عىل وقس منهم67 يسار جده فإن والسري، املغازي صاحب

بعده. أو الفتح أثناء يف السبي من أصلهم الذين
سبي من ديلمي أبيه أصل الراوية وحماد بكر، أبي أيام يف دبا سبى من صفر فأبو
حفصة أبي بن ومروان كرسى، يفء من أصله خاثر وسائب الخيل68 زيد بن مكنف
وقع أسري املشهور اللغوي والهروي اصطخر69 سبي من يهودي أصله الشهري الشاعر

ج١. ١٦٤ والتبيني والبيان ج٣ ٧٧ هشام ابن 64
الكتاب. هذا من الثالث الجزء 65
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كان أسود كويف دالمة وأبو األصل، سندي األعرابي وابن البادية70 يف نشأوا عرب سهم يف
اإلسالم. يف العلم حملة سائر عن ذلك نحو وقل فأعتقه71 أسد بني من لرجل عبًدا

بعض فإن الفداء، له يتوفق ولم األرس واسرتقه رفيع أصل من املوىل يكون وقد
جد زهري وأبو عنه، يروى الذي بذيمة بن عيل وأبو املرازبة72 أوالد من املنصور موايل
سعد فأهداهما املدائن يوم األرس يف وقعا األكارسة، أبناء من أصلهما زياد بن املطلب
األشعري موىس أبو وانتقى جابر.73 ابنه فأعتقهما الصاحبي جنادة بن سمرة إىل الفاتح
غري املسلمني، يف بعضهم وفرق بفارس، بريوذ سبي من الدهاقني أوالد من غالًما ستني

أهلهم.74 افتداهم الذين
فأكثر شؤونهم، بكل إليهم يعهدون بمواليهم، كربى ثقة واألمراء للخلفاء وكان
أو ديلميٍّا أو فارسيٍّا أصلهم يكون أن يف فرق ال مواليهم، من الراشدين الخلفاء حجاب
مكة، من لرجل حبشيٍّا عبًدا كان رباح بن بالل أولهم بكر أبو فموايل روميٍّا، أو حبشيٍّا
رفيع مقام له وكان املدينة، يف أذن من أول وهو وأعتقه. أواق بخمس بكر أبو اشرتاه
عىل وقس وغريهم75 عثمان أبي بن ومرة نافع وأبو فهرية، بن عامر وكذلك اإلسالم، يف
يستهلكون وكلهم الصحابة. وكبار الخلفاء من وغريهم وعيل وعثمان عمر موايل ذلك
هذا من كثرية شواهد التاريخ ويف عليهم، لهم الفضل العتقادهم مواليهم؛ سبيل يف
بني الفتنة نشبت ملا املهلبي، يزيد بن محمد أن ذلك من — األعرص اختالف عىل القبيل
طاهر أصحاب من األهواز له يحفظ أن وأراد األمني، حزب من هو كان واملأمون، األمني
فالتفت وضايقه، يتحصن أن قبل بجنده طاهر فباغته املأمون جند قائد الحسني بن
ولست انهزم، قد معي من أرى إني رأيكم؟ «ما لهم: وقال مواليه إىل املذكور املهلبي
يقيض حتى بنفيس والقتال النزول عىل عزمت وقد رجعتهم، أرجو وال خذالنهم آمن
تموتوا». أن من إيلَّ أحب تبقوا ألن فوهللا فلينرصف، االنرصاف أراد فمن أحب، بما هللا

ج١. ٥٠١ خلكان ابن 70
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الضعة، من ورفعتنا الرق، من أعتقتنا قد تكون … إذن أنصفناك ما «وهللا فقالوا:
نزلوا ثم بعدك؟». والعيش الدنيا هللا فلعن الحال؟ هذا عىل نخذلك ثم القلة، بعد وأغنيتنا

يديه.76 بني واستقتلوا دوابهم فعرقبوا
يتولون اإلسالم صدر يف املوايل وكان العربي. من مقاًما أحط يزال ال املوىل أن عىل
الرواتب ولهم والدين. العلم عن فضًال وثقة، أمانة إىل تفتقر التي الدولة مصالح من كثريًا
وعصبية، رشف إىل تحتاج التي الرفيعة املناصب من محرومني كانوا لكنهم السنية77
أن أراد ملا العزيز عبد بن عمر فإن مرتبتهم، فوق يعدونه كانوا فإنهم مثًال، كالقضاء
قومه، يف الرشف ذو إال الناس بني يقيض ال النبي: «قال وقال: أبى القضاء مكحوًال يويل

موىل».78 وأنا
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األمويني يفعهد الدولة سياسة

٤١–١٣٢ه سنة من

العربية، الجامعة قوامها كان إنما الراشدين أيام يف الدولة سياسة أن تقدم مما رأيت قد
وأخضعوا اإلسالمية، الدولة وأسسوا العالم ففتحوا واألريحية، والرفق العدل وعمادها
والعمل والحق، التقوى وسالحهم دينية ووجهتهم سنة، وعرشين بضع يف املعمور معظم
باالنتخاب وحكومتهم اآلخرة، يف الثواب والتماس الدين نرش وغايتهم والسنة، بالكتاب

الوجوه. كل من ذلك يخالف ما أمية بني سياسة يف وسرتى والشورى،

األمويني إىل الخالفة انتقال (1)

وابن النبي صهر طالب أبي بن عيل إىل أفضت قد كانت الخالفة، يف أمية بنو طمع ملا
وعلمه، وشجاعته وتقواه النبي من لقرابته بها، الناس أحق أنه يعتقدون واملسلمون عمه،
أبوه وكان سفيان، أبي بن معاوية له فتصدى تأييده. يف وفضله اإلسالم يف وسابقته
يف مكة فتح بعد إال يسلموا ولم ظهوره، عند لإلسالم مقاومة الناس أشد من وإخوته
جزيرة يف تأيد قد اإلسالم رأوا ملا مضطرين، ذلك عىل أقدموا وإنما للهجرة، الثامنة السنة

مقاومته. إىل سبيل يبق ولم العرب
أمكان. عدة يف النبي حارب وقد مكة، أهل زعيم معاوية والد سفيان أبو وكان
بفتح وهموا آزرهم واشتد غزواتهم، يف املسلمون ظفر فلما فيه. وطعن بعداوته وجاهر
منها خرجوا قد قريش كرباء وبعض سفيان أبو كان عليها، أقبلوا حتى ومشوا مكة



الرابع) (الجزء اإلسالمي التمدن تاريخ

«لقد يده: يف أسقط وقد سفيان أبو له فقال النبي، عم العباس فلقيهم يتجسسون.
غري يف حيلة له ير فلم يستأمن، أن العباس عليه فأشار عظيًما»، أخيك ابن أمر أصبح
وفيهم وأوالده هو فأسلم اإلسالم من بد له يكن ولم مكة فتحت ثم فاستأمن، ذلك

إسالمهم.1 يف ليثبتوا بالعطاء النبي تألفهم وقد معاوية،

هاشم وبني أمية بني بني املنافسة

أرشف هم مناف عبد بني أن وذلك بالجاهلية. متصل للخالفة معاوية طلب يف والسبب
أمية بنو وكان هاشم، وبنو أمية بنو فخذان: وهم وقوًة، عدًدا وأكثرهم قريش بطون
انتهى معروف رشف اإلسالم قبل لهم وكان رجاًال، وأوفر هاشم بني من عدًدا أكثر
واقعة يف رئيسهم املذكور حرب وكان معاوية. وجد سفيان أبي والد أمية بن حرب إىل
من والنبي اإلسالم، جاء فلما جميًعا، الفخذين يف وشوكة جاه وله اإلسالم، قبل الفجار
يفلحوا فلم مقاومته، يف الساعني أقوى من وكانوا أمية بني عىل ذلك شق هاشم بني
من وهم هناك األنصار نرصه وقد املدينة، إىل مكة من الهجرة عىل النبي حملوا ولكنهم
إىل النبي مع بنوه وهاجر طالب أبو عمه مات وقد األمر، له استتبَّ حتى القحطانية
هاشم، بني وسائر املطلب عبد بني من وغريه العباس ثم حمزة أخوه لحقهم ثم املدينة.
بعد سطوتهم وزادت قريش، يف رياستهم واستغلظت مكة، يف أمية لبني الجو فخال
برشف سفيان أبو فاستقل البطون. سائر من قريش عظماء فيها هلك إذ بدر؛ واقعة
األحزاب واقعة يف وقائدهم أحد واقعة يف رئيسهم وكان قريش، يف والتقدم بمكة أمية
رأى تقدم، كما سفيان أبو واستأمن مكة وفتحوا املسلمني أمر استفحل فلما بعدها. وما
فَمنَّ عنوة، بالفتح ملكهم أن بعد كافة قريش عىل يمن أن السياسة حسن من النبي
جميًعا. فأسلموا معاوية، وفيهم الطلقاء» فأنتم «اذهبوا وقال: سبيلهم وأطلق عليهم

أمية، بني من ومعظمهم القرشيون جاء بكر، أبو الخالفة وتوىل النبي مات فلما
لهم فقال واألنصار، املهاجرين رتب عن التخلف من أنفسهم يف وجدوه ما إليه وشكوا
حروب يف فجاهدوا الجهاد»، يف إخوانكم فأدركوا متأخرين، اإلسالم جئتم «لقد بكر: أبو
فرمى املدينة، يف بقاءهم فخاف نفوسهم، يف ما أدرك الخطاب بن عمر توىل وملا الردة.

الكتاب. هذا من األول الجزء 1
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سائر معه فانتقل عليها، سفيان أبي بن يزيد فاستعمل الشام، يف ورغبهم الروم بهم
مكانه عمر فوىل املذكور، يزيد تويف حتى فيها فأقاموا الشام فاكهة واستطابوا قريش،
بني رياسة فاتصلت الشام، عىل معاوية أقر ٢٣ه سنة عثمان توىل وملا معاوية. أخاه
وقد بالنبوة مشتغلون هاشم وبنو الجاهلية، يف كانت كما اإلسالم يف قريش عىل أمية

الدنيا. نبذوا

وعيل معاوية

ويتوقعون والجاه، السلطان من بالنبوة هاشم بنو ناله ما إىل ينظرون أمية بنو وكان
الصحابة اختار بالشورى، وأمر الخطاب بن عمر قتل فلما امللك. أزمة للقبضعىل فرصة
أموية، دسيسة من االنتخاب بهذا فوزهم يخلو وال أمية، بني من وهو عفان بن عثمان
وتولوا ضعفه األمويون فاغتنم الدولة، مصالح يف قرابته ذوي يؤثر ضعيًفا عثمان وكان
بعد استشهد ثم عليه، فنقموا الصحابة سائر عىل ذلك فشق باألموال، واستأثروا األعمال

معروف. هو ما عىل ذلك
سفيان أبي بن معاوية ورئيسهم الخالفة، عىل للقبض ذريعة قتله األمويون فاتخذ
أبي بن عيل بايعوا قد املدينة أهل وكان قريش. رجال ومعه الشام عىل عثمان عامل

رئيسيني: حزبني يومئذ املسلمون فأصبح األنصار. وجمهورهم طالب،

يوم إياه نرصتهم عىل جريًا ملسو هيلع هللا ىلص النبي بيت ألهل الخالفة ويريدون األنصار (١)
هجرته.

الجاهلية. يف زعيمهم ابن ملعاوية ويطلبونها الشام يف أمية بنو (٢)

بالدهاء إال بغيته نيل إىل سبيًال معاوية ير فلم لعيل، الحق يرون الصحابة وجمهور
كما امللك يطلب رجل نظرة األمر يف فنظر منازع. بال زمانه أهل أدهى وكان والتدبري.
ذلك عىل ساعده وقد بالدين. عالقة بال عرص كل يف السيادة وطالب املطامع أهل يطلبه
يف له مطمع ال الدنيا يف زاهد وهو دينيٍّا، منصبًا الخالفة يعترب كان عليٍّا خصمه أن
دهشة ونسوا الدين، حرمة منهم ذهبت قد معاوية رجال وإن والحسني. الثواب غري
معاوية مساعي فأثمرت مطامعهم، فاتسعت السيادة وتعودوا الثروة لذة وذاقوا النبوة
قال إذ العاص: بن عمرو وبني بينه دار حديث يف ذكرها بقاعدة األحزاب اصطناع يف
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أمري يا ذلك «وكيف عمرو: فقال انقطعت»، ما شعرة الناس وبني بيني أن «لو معاوية:
شددت». أرخوا وإذا أرخيت، شدوا هم «إن قال: املؤمنني؟»،

املؤرخون يعدهم الصحابة كبار من بثالثة استعان أنه معاوية فعله يشء فأول
بن وزياد العاص، بن عمرو وهم: — جميًعا أدهاهم ومعاوية — العرب رجال أدهى
نجاته يف احتال العاص ابن ألن األمر؛ له يستتب لم ولوالهم شعبة. بن واملغرية أبيه،
جيوشه، عىل عيلّ جيوش ظهرت إذ عليه، تدور الدائرة كادت أن بعد صفني، واقعة من
بالتحكيم أشار ثم الحرب، إليقاف املصاحف يرفع أن العاص بن عمرو عليه فأشار
ونال معاوية. وبايع عليٍّا فخلع التحكيم ذلك يف عيل نائب األشعري موىس أبا وخدع
له يُعرف ال رجل أبيه بن وزياد العمر.2 طول له طعمة مرص والية ذلك مقابل يف عمرو
زياد وسماه بنسبه واستلحقه أخوه، أنه وادَّعى منه قربه دهاءه معاوية رأى فلما أب،
عمل أول زياد واستلحاق تقدم. فيما خالصته ذكرنا طويل حديث يف سفيان، أبي بن
العراق حفظ يف ملعاوية كبريًا عونًا زياد وكان عالنية3 اإلسالمية الرشيعة أعالم به ردت
رىش4 من وأول اإلسالم يف الزيوف رضب من أول فهو شعبة بن املغرية أما وفارس.
وساعده نسله يف وراثية الخالفة وجعل يزيد، ابنه مبايعة عىل معاوية حرض الذي وهو

ذلك. عىل
فأطعم واألطماع، بالدهاء مساعدتهم معاوية اكتسب القواد كبار من وغريهم فهؤالء
محاسبة يف يتساهل وكان أخاه، زياًدا وجعل فارس، املغرية وأطعم مرص، العاص ابن
لكانوا ذلك بعض عيل من رأوا ولو إكرامهم. يف ويبالغ سيئاتهم5 عن ويغيض عماله
ضمريه يقتضيه عما يحيد ال رأيه يف متصلبًا محاسبتهم، يف دقيًقا كان عليٍّا ولكن معه،
إبان يف يزالون ال أيامهما يف كانوا املسلمني ولكن وعمر، بكر أبو يفعل كان كذلك —
ترصف عدوا ولذلك بكلمة؛ خليفتهم ألوامر ينصاعون العربية، واألريحية الدينية الحمية
املغرية وأولهم معه، كانوا أن بعد معاوية إىل انحازوا ضعفه رأوا فلما منه. ضعًفا عيل
يحاسن أن عليه فأشار باملرصاد، له واقف ومعاوية بويع يوم عليٍّا جاء فهذا شعبة، بن

ج١. ٣٠٠ املقريزي 2
ج٣. ٢٢٥ األثري ابن 3

.١٨٩ املعارف 4
ج٣. ٢٦٠ األثري ابن 5
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يطعه فلم شاء، إذا فيعزله األمر له يستتب ريثما الشام، يف عمله عن يعزله وال معاوية
يشاء، كما ويفعل معاوية يعزل أن عليه وأشار وخادعه، التايل اليوم يف إليه فعاد عيل،

أنصاره. أكرب من وصار معاوية إىل املغرية انحاز ثم
وأخرجه كدره وكيف عباس، بن هللا عبد عمه ابن مع عيل ترصف ذلك عىل وقس
عن عاجًزا نفسه فرأى الحسن، ابنه خلفه عيل قتل وملا تقدم. كما بتدقيقه حوزته من
بنو وسار فيها. معاوية قدم فرسخت ٤١ه، سنة الخالفة عن له فتنازل معاوية، منازلة
الدهاء، ألهل دائًما الفوز وكان عيل، خطة عىل العلويون وسار خطته، عىل بعده أمية
تقوى أهل أنهم مع قتًال أكثرهم ومات شاردين، خائفني أيامهم معظم العلويون فقىض
يلتحمان ال والدين السياسة أن عىل يدلك مما — ذلك من الضد عىل وأولئك وحق، ودين
دولة نعد ال أننا عىل مثلها. يتفق قلما فلتة إال الراشدين أيام التحامهما وما نادًرا، إال

دينية. خالفة هي وإنما سياسية، حكومة الراشدين

السيادة يف أمية بني رغبة (2)

إنما إليه، يرمون كانوا الذي والغرض أمية، بني سياسة عليه تدور كانت الذي املحور إن
عن النظر بقطع الجاهلية، يف لهم كانت التي السيادة إىل والرجوع الخالفة إحراز هو
بغايتهم، فازوا وقد بها. تمسكوا التي األسباب وخامة أو ذلك، إىل املؤدية املسالك وعورة
العباسيني دولة إليه تبلغ لم ما شوكتها، واشتدت أيامهم يف اإلسالمية اململكة فاتسعت
عبد فتًكا أشدهم وكان أحد، فيها يشاركهم ال أن عىل السلطة يطلبون وكانوا بعدها.6

أجمة».7 يف فحالن يجتمع «ال يقول: مروان بن امللك
بها، منهم أحق هو من وجود مع الصورة، هذه عىل السلطة يف أمية بني فرغبة
وتغلبت الدولة هذه ظهرت وقد إليهم. املطاعن توجيه إىل آلت أمور ارتكاب إىل جرهم
أو العصبيات واصطناع القرشية، العصبية بشيئني: أيامهم يف الخالفة طالب سائر عىل

سرتى. كما أمية بني سياسة من ظهر ما كل أساس وهما األخرى، األحزاب

.٢٥ الفخري 6
ج٦. ٩١ األثري ابن 7
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عرصاألمويني يف العربية العصبية (3)

وقريش العرب (1-3)

اإلسالم جاء فلما األنساب، بحسب القبائل بني الجاهلية يف العربية العصبية كانت
وما اإلسالمية، الجامعة أو اإلسالم باسم كافًة العرب واجتمع العصبية، تلك تنوسيت
الخلفاء أيام طول وبطونهم قبائلهم اختالف عىل العرب تشمل اإلسالمية الجامعة زالت
وتعصبوا استبدوا الخالفة، أزمة عىل وقبضوا امللك، يف أمية بنو طمع إذا حتى الراشدين.
غالبة البادية خشونة فظلت بعاداتها، وتمسكوا البداوة مقتضيات عىل وحافظوا للعرب،
حفظوا وإنما ذكرناها. التي البدو مناقب ذهاب مع سياستهم، يف وظاهرة حكومتهم عىل
فجاشت سواهم. عىل أهلهم وإيثار «قريش»، لقبيلتهم تعصبهم جاهليتهم أحوال من
اإلسالم، يف فضلها وضاع الجاهلية يف شأن لها كان التي القبائل نفوس يف الحسد عوامل
جفاة األمصار هذه نزلوا الذين العرب أكثر ألن والشام؛ والكوفة البرصة أهل وخصوًصا
كان ما مع بخلقه، ارتاضوا وال سريته هذبتهم وال ملسو هيلع هللا ىلص، النبي صحبة من يستكثروا لم
املهاجرين قبضة يف هم إذا الدولة استفحلت فلما وعصبيتها، الجاهلية جفاء من فيهم
ذلك من فاستنكفوا ويثرب، الحجاز وأهل وهذيل وثقيف وكنانة قريش من واألنصار،
والروم، فارس ومصادمة وكثرتهم، بأنسابهم التقدم من ألنفسهم يرون ملا به وغصوا
وقيس وتميم اليمن، من واألزد وكندة، ربيعة من القيس وعبد وائل بن بكر قبائل مثل
ما نحو إىل العصبية فعادت عليهم، واألنفة قريش من الغض إىل فصاروا مرض، من

الجاهلية. يف عليه كانت
ذكرنا، كما لهم حسًدا قريش، عىل كافة العرب بتعصب العصبية هذه بدأت
إال — بالفيء استئثارهم مع التابعني أو الصحابة سائر دون بالسلطة والستبدادهم
املسلمني بني وقع خالف وأول العدنانية. أو اليمنية القبائل من معاوية تألفهم الذين
الكوفة عثمان واله ملا العاص بن سعيد أن ذلك عثمان، أيام يف حدث القبيل هذا من
عنده يسمرون فكانوا ملجالسته، الكوفة أهل وقراء القادسية وأهل الناس وجوه اختار
امتالك يف أخذوا قد الصحابة من وغريهم أمية بنو وكان القبائل. كل من جماعات وفيهم
فاتفق الخليفة. من لقرابتهم ذلك يف يومئذ باًعا أطول أمية وبنو املنازل، وبناء العقار
هللا عبيد بن طلحة جود ذكر بعضهم أن العاص بن سعيد عند مسامراتهم إحدى يف
ولو جواًدا، يكون أن لحقيق النشاستج مثل له من «إن سعيد: فقال الصحابة، كبار أحد
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لطلحة، كانت الكوفة يف ضيعة والنشاستج رغًدا». عيًشا به هللا ألعاشكم مثله يل كان
بخيرب له كان بمال بالحجاز املقيمني الكوفة أهل من اشرتاها الدخل كثرية عظيمة وهي

دخلها.8 فعظم رها وعمَّ
لك». امللطاط هذا أن «لوددت له: فقال الحضور من غالم قام ذلك سعيد قال فلما
الحارضين بعض فنهض الكوفة. ييل مما الفرات جانبي عىل لألكارسة كان ما وامللطاط
«كيف فقال: تجاوزه». فال «غالم وقال: عنه أبوه فاعتذر الغالم وانتهر قريش غري من
األشرت وكان قريش». بستان «السواد سعيد: فقال العراق سواد أي: سوادنا؟» له يتمنى
فغضب طالب، أبي بن لعيل التعصب شديد وكان اليمنية، من وهو حاًرضا، النخعي
فقال ولقومك؟» لك بستان بأسيافنا علينا هللا أفاءه الذي السواد أن «أتزعم لسعيد: وقال
مقالته؟» األمري عىل «أتردون لألشرت: فقال سعيد رشطة صاحب األسدي الرحمن عبد
ُغيش حتى شديًدا ً وطأ فوطئوه الرجال عىل فوثبوا رفاقه إىل األشرت فأشار لهم، وأغلظ
انتخبتهم الذين «إن وقال: سعيد إىل فنظر فأفاق، باملاء ونضحوه برجله جروا ثم عليه،

أبًدا».9 أحد عندي يسمر ال «وهللا سعيد: فقال قتلوني». ملسامرتك
وبني بينهم وخصوًصا الحني، ذلك من القبائل وسائر قريش بني الوحشة فوقعت
مثلما قريش من أهلهم ضد البيت أهل نرصة يف األنصار وثبت األنصار. ومنهم اليمنية،
صفني واقعة جرت وملا أهله. من فراًرا مهاجًرا النبي جاءهم إذ اإلسالم، أول يف فعلوا
القتال احتدم فلما وقريش. «األنصار» اليمنية بني عدوها ومعاوية عيل بني ٣٧ه سنة
تحت هللا إىل رائح من هل الناس «أيها عيل: أنصار من يمني رجل قال الواقعة تلك يف
قاتلناكم كما (القرآن) تأويله عىل لنقاتلنكم بيده نفيس والذي السيوف)؟ (أي: العوايل

يقول: وهو وتقدم تنزيله»، عىل

ت��أوي��ل��ه ع��ل��ى ن��ض��رب��ك��م وال��ي��وم ت��ن��زي��ل��ه ع��ل��ى ض��رب��ن��اك��م ن��ح��ن
خ��ل��ي��ل��ه ع��ن ال��خ��ل��ي��ل وي��ذه��ل م��ق��ي��ل��ه ع��ن ال��م��ه��اب ي��زي��ل ض��ربً��ا

س��ب��ي��ل��ه10 إل��ى ال��ح��ق ي��رج��ع أو

ج٤. ٧٨٣ ياقوت 8
ج٣. و٩٧ ٧٢ األثري ابن 9

ج٢. ١٦ املسعودي 10

69



الرابع) (الجزء اإلسالمي التمدن تاريخ

واملرضية اليمنية القبائل (2-3)

أن لعلمه بالعطاء؛ معاوية تألفهم الذين إال وأنصاره، عيل شيعة اليمنية أكثر صار ثم
أم بجدل منها وتزوج كلب قبيلة منه رب فقَّ نفًعا، يجديه ال ونحوهم بقريش اكتفاءه
باملال واستغواهم كلبية، كانت عثمان امرأة ألن عثمان؛ قتلة عىل واستنرصهم ابنه، يزيد
من كثرية قبائل منه تقربت الخالفة يف قدمه ورسخت حروبه يف فاز وملا معه، فحاربوا

أخواله. ألنهم بعده؛ ابنه يزيد نرصة عىل كلب وظلت واليمن، مرض
اختيار عىل أمية بنو واختلف بالخالفة، يطالب مكة يف الزبري وابن يزيد مات فلما
ابن دعاة بني الخصام ووقع أمية)، من (وكالهما الحكم بن مروان أو يزيد بن خالد
الزبري، البن يدعون (مرضية) قيس من الزبري ابن أنصار كان أمية، بني ودعاة الزبري
أناس ونهض أختهم. ابن ألنه يزيد؛ بن لخالد يدعون (يمنية) كلب بنو أمية بني وأنصار
عىل لشيخوخته مروان بيعة عىل فأجمعوا خالد، سن صغر عىل فاعرتضوا أمية بني من
وأصحاب مروان أصحاب بني راهط مرج واقعة جرت ثم لخالد. بعده الخالفة تكون أن
مروان تويف ثم الخالفة. يف قدمه وثبتت مروان وفاز وقيس، كلب بني أي: الزبري، ابن
وقيس معه كلب وظلت الوطأة، الشديد مروان بن امللك عبد ابنه فخلفه لخالد، يِف ولم
الحزبني: هذين بني اإلسالمية اململكة أنحاء سائر يف العرب وانقسم عليه، مضطغنة
يف بينهما املنازعات وقامت وقحطانية. نزارية أو ويمنية، مرضية أو وكلبية، قيسية
البالد هذه من بلد كل ويف واألندلس. وإفريقية وخراسان وفارس ومرص والعراق الشام
األمراء أو الخلفاء باختالف اآلخر أو أحدهما قوة تختلف ويمني، مرضي حزبان: وغريها
ذلك ويختلف اليمنية، يقدم اليمني والعامل املرضية، يقدم املرضي فالعامل العمال. أو
الخلفاء تولية يف حتى أحوالهم، تصاريف من يشء كل يف تأثري وله األحوال، باختالف
هذين أحد إىل االنحياز عىل موقوفني والعزل الوالية كانت ما وكثريًا وعزلهم، واألمراء

الحزبني.
نصري أول كانت ولكنها مروان، بن امللك عبد عىل كانت قيس قبيلة أن رأيت فقد
ويف والجرايات. الرواتب ألهلها فرض أي: بالديوان وألحقها فقربها فنرصته هشام، البنه
أيام ويف والشام. مرص وخصوًصا اإلسالم بالد إىل وأفخاذها بطونها من كثري نقل أيامه
قتل ملا سيما وال أمية، لبني أنصاًرا املرضية سائر وصارت القيسية، شأن ارتفع هشام
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بدمه يطالب أمية بني خلفاء آخر محمد بن مروان فقام قيسية11 وأمه يزيد بن الوليد
إىل كذلك زالوا وما مروان، نرصة عىل املرضية فأجمع بهم، أزره ليشتد نرصتهم يف رغبة

أنصارها. من اليمنية كانت العباس بني شيعة قامت فلما أيامه، آخر
مقام أن عىل وتتحارب. تتخاصم فرعية أحزاب الكبريين الحزبني هذين تحت وكانت
فكانوا ونفوذًا، رشًفا القبائل سائر مقام عىل ومفضًال محفوًظا حال كل يف زال ما قريش
له فيذعنون قريش، من عامًال عليها ولوا عاملها عىل الواليات بعض عصيان خافوا إذا

طاعته.12 عىل ويُجمعون
وبني أمية بني بني انقساماتهم وأهم بينهم، فيما منقسمني كانوا قريًشا أن عىل
كانوا ما وكثريًا وطنه، أو لغرضه تبًعا اآلخر عىل ألحدهما يتعصبون الناس فكان هاشم،
الخصام نار تحتدم حتى واملفاخرة، باملناظر أوقاتهم فيشغلون السبيل هذا يف يتشاجرون
الحجاز يف هاشم بني قوة وكانت الدماء. فيها وتسفك رشارها يطري حرب إىل وتتحول
ما وكثريًا العصور. باختالف التحديد هذا ويختلف الشام، يف أمية بني وقوة والعراق،
املطاعنات، هذه يف الخصوص عىل بعضهم واشتهر الشعراء، بني يبدأ الخصام كان
إىل بوالئه ينتسب الذي الشاعر، سديف بني كان ما السبيل هذا يف مناظراتهم وأشهر
هذان فكان أمية، لبني يتعصب وكان الشاعر وسياب لهم، يتعصب كان فقد هاشم، بني
التعصب يف ينقسمون والناس واملعائب، املثالب يذكران مكة ظاهر إىل يخرجان الشاعران
إىل ذلك وتواصل والسيابية، بالسديفية عرفتا كبريتان عصبتان ذلك من تولد حتى لهما،
الذي هو هذا وسديف والجزارين13 الحناطني إىل اسمهما وتغري العباسية، الدولة أيام

األموي. هشام بن سليمان به قتل السفاح يدي بني شعًرا قال

ج٥. ١٥٩ األثري ابن 11

ج٥. ١٧٨ األثري ابن 12
ج١٤. ١٦٢ األغاني 13
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العجم عىل العرب عصبية (4)

عىل العرب فإن العرب، قبائل سائر عىل مقدمني أمية بني أيام يف القرشيون كان وكما
يستنكفون هؤالء يكن ولم باإلسالم. دانوا الذين األمم سائر عىل مقدمني كانوا اإلجمال
وأصله، مادته وأنهم الدِّين، هذا إقامة يف العرب فضل يعتقدون كانوا بل ذلك، من
كانوا بل مواليهم، من أنفسهم ويعدُّوا أسيادهم العرب يسموا أن من يأنفون كانوا وال
العرب أبغض «من املأثور: بالحديث عمًال عليهم، واجبًا فرًضا وحبهم طاعتهم يعدُّون
املناقب، وسائر والحزم العقل يف عليهم بفضلهم يعرتفون كانوا ما وكثريًا هللا»14 أبغضه
مجلس ه ضمَّ الفاريس— النسب يف عريًقا وكان — الشهري املنشئ املقفع بن هللا عبد فإن
للكالم هو فتصدَّى العرب، أرشاف من جماعة وفيه بالبرصة، الفرس كرباء بعض بيت يف
«كال فقال: «فارس» فقالوا: أمته يريد فظنوه أعقل؟» األمم «أيُّ الحضور: بعض فسأل
بعقولهم»، شيئًا يستنبطوا لم لكنهم الخلق، دولتهم ت وضمَّ األرض ملكوا وإن ألنهم …
فاتني وإذا «العرب. قال: أنت»، «قل فقالوا: سئموا حتى «ال» فقال: «الروم» فقالوا:
مثال غري عىل حكمت العرب إن معرفتهم. من حظي يفوتني فال إليهم النسبة من حظي
بقوته أحدهم يجود وأدم، شعره وسكان وغنم إبل أصحاب عليها، أثرت آثار وال لها مثل
قدوة، فيكون بعقله اليشء ويصف ومعسوره، ميسوره ويشارك بمجهوده، ويتفضل
أدبتهم فيقبح، فيحسن شاء ما ويقبح فيحسن شاء ما ويحسن حجة، فيصري ويفعله
وحباؤهم فيهم هللا حباء يزل فلم وألسنتهم، قلوبهم وأعلتهم هممهم، ورفعتهم أنفسهم
عىل الدنيا بملكهم لهم وختم الذكر، أرشف بهم وبلغ الفخر لهم رفع حتى أنفسهم، يف

ولهم». فيهم الخري عىل الحرش إىل بهم وخالفته دينه وافتتح الدهر،

واملوايل العرب (1-4)

عىل وخصوًصا األمم، سائر عىل افتخاًرا األقوال هذه بأمثال يزدادون العرب فكان
أهل أقوال ومن تقدم. كما املوايل ويسمونهم عنهم عون يرتفَّ فكانوا منهم، املسلمني
له استنقاذنا إال إحسان وال عتاقة املوىل عىل منا يكن لم «لو العجم: عىل للعرب العصبية
يقادون قوًما أن — األثر يف كما اإليمان، دار إىل الرشك دار من له وإخراجنا الكفر، من

ج٢. ٤٢ الفريد العقد 14
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بالسالسل. الجنة إىل يقادون قوم من ربنا عجب قال: وكما بالسواحري. حظوظهم إىل
أمرنا فاهلل لحياتك؟ نفسه قتل ممن نعمة عليك أعظم فمن فيهم، للقتل تعرضنا أننا عىل

مكاتبتكم». يف ورغبنا جهادكم علينا وفرض بقتالكم
ذلك نفعل إننا قالوا: خلفهم صلوا وإذا املوايل، خلف يصلوا أن يكرهون وكانوا
فإذا هذا؟»، «من قال: جنازة به مرت إذا الشهري التابعي جبري بن نافع وكان هلل. تواضًعا
«موىل» قالوا: وإذا بلوتاه!» «وا قال: «عربي» قالوا: قوماه!»وإذا «وا قال: «قريش» قالوا:
إال الصالة يقطع «ال يقولون: وكانوا شاء».15 ما ويدع شاء ما يأخذ هللا مال «هو قال:
باألسماء إال يدعونهم وال بالكنى، يكنونهم ال وكانوا موىل». أو كلب، أو حمار، ثالثة:
حرضوا وإن املواكب، يف يتقدمونهم يدعونهم وال معهم، الصف يف يمشون وال واأللقاب،
طريق يف أجلسوه وعلمه وفضله لسنه املوىل أطمعوا وإن رؤوسهم، عىل قاموا طعاًما
إذا الجنائز عىل يصلون يدعونهم وال العرب، من ليس أنه الناظر عىل يخفى لئال الخباز؛

العرص. هذا يف املوايل أحكام عىل الكالم وسيأتي — العرب من أحد حرض
الذمة، وأهل املوايل من األمم سائر عن يرتفعون الدولة هذه أيام يف العرب وكان
تقدم، كما «الحمراء» يسمونهم وكانوا وفضًال، وخلقة جبلة فوقهم أنفسهم ويعدون
غري عىل سيًدا نفسه يعد العربي فكان الخصوص. عىل املوايل بالحمراء أرادوا وربما
يف يشتغلون العرب يكن لم ولذلك للخدمة؛ وذاك للسيادة خلق أنه ويرى العربي،
املهن وخصوًصا لسواهم األعمال سائر وتركوا والحكومة، بالسياسة إال اإلسالم صدر
أهل صناعات ألنها والغزالني»؛ واملعلمني الحاكة يف الحمق «أن أمثالهم ومن والصناعات.
املوىل: فقال العراق صاحب عامر بن هللا عبد يدي بني وموىل عربي وتخاصم الذمة16
عليك «أيدعو له: فقيل مثلك»، فينا هللا كثر «بل العربي: فقال مثلك»، فينا هللا «ألكثر

ثيابنا».17 ويحوكون خفافنا ويخرزون طرقنا يكسحون «نعم، قال: له؟»، وتدعو
للسيادة الزم ألنه والتاريخ؛ الشعر غري العلم من بيشء يعتنون العرب يكن ولم
كان ولذلك الذمة؛ وأهل املوايل صناعات من كانت فقد والكتابة الحساب وأما والفتح،

ج٢. ٧٣ الفريد العقد 15
ج١. ١٠٠ والتبيني البيان 16
ج٢. ٧٣ الفريد العقد 17
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ال كانوا ألنهم الدواوين؛ يولونهم قلما للعرب، تعصبهم مع أمية بني أيام يف العمال
يحسبون.18 وال يكتبون

أدرك املوايل تكاثر فلما وأرقاء. أتباًعا املوايل يعدون معاوية أيام يف األمويون وكان
بعضهم. أو كلهم بقتلهم يأمر أن فهم العرب، دولة عىل تكاثرهم من الخطر معاوية
قيس بن األحنف وفيهم بطانته، رجال من األمراء كبار بعض استشار ذلك مبارشة وقبل
قطعت قد وأراها املوايل) (يعني: الحمراء هذه رأيت «إني لهما: فقال جندب، بن وسمرة
شطًرا أقتل أن فرأيت والسلطان، العرب عىل منهم وثبة إىل أنظر وكأني السلف، عىل
نفيس أن «أرى األحنف: فقال ترون؟». فما الطريق، وعمارة السوق إلقامة شطًرا وأدع
سمرة وأما النسب»، يف وشاركونا شاركناهم وقد وموالي وخايل ألمي أخي … تطيب ال
األحنف رأي يف الحزم أن معاوية فرأى بنفسه، هو ذلك يتوىل أن وطلب بقتلهم فأشار
يقتل أن للخليفة يخطر وكيف بسواهم، العرب استخفاف مقدار فاعترب عنهم. فكفَّ

األغنام. من كأنهم اقرتفوه ذنب بغري منهم شطًرا
سياسة إىل اإلبل رعاية من بارتقائهم والنرص، السيادة بخمرة سكروا العرب وكأنَّ
والسجايا املناقب من سواهم يف ليس ما فطرتهم يف موا فتوهَّ عاًما، عرش بضعة يف املمالك
فيعتقدون السائدة، األمم بعض العرصيف هذا أهل يتوهم وكما قبلهم، الرومان توهم كما
سائر عىل الفضل أنفسهم يف العرب فتوهم األمم، سائر عن فطرتها بأصل امتيازها
إال الستني سن يف تحمل ال أنه يعتقدون فكانوا وأمزجتهم أبدانهم يف حتى … األمم
يرضب وال أبدانهم، يصيب ال الفالج وأن تقدم، كما عربية إال لخمسني تحمل وال قرشية،
فيعرض أشبههن وما والصقلبيات الروميات يف بذورهم يبذروا أن إال أبنائهم، من أحًدا
من أنسابهم حفظ يف العناية شديدي أمية بني أيام يف كانوا ولذلك يلدنه؛19 ملن الفالج
«ال فقالوا: كالقضاء، املهمة الدينية املناصب من العرب غري ومنعوا العجمة، شوائب
قرشيٍّا، أبوه كان ولو األمة ابن عىل الخالفة منصب وحرموا عربي»20 إال للقضاء يصلح
يطلب قام إذ الحسني، بن عيل بن يزيد عىل هشام به احتج ما جملة من ذلك وكان
لها؛ تصلح وال الخالفة تخطب أنك «بلغني امللك: عبد بن هشام له فقال لنفسه الخالفة

ج٢. ١١٤ املسعودي 18
ج١٥. ٨٨ واألغاني ج١ ١٥٠ األطباء طبقات 19

ج١. ٢٠٥ خلكان ابن 20
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اإلماء أبناء من الخالفة ويل من وأول فارس. ملوك بنات من أمه أن مع أمة»21 ابن ألنك
وال «الهجني»، أعجمية أم من العربي يسمون وكانوا ١٠١ه، سنة األموي الوليد بن يزيد
بعض فإن القبائل. أحقر من هي كانت وإن أمريًا، كان ولو عربية األعجمي يزوجون
أن مع فأبت، الرتك قصور بعض يف كانت باهلة من امرأة يتزوج أن أراد الفرس دهاقني

العربي.22 اسرتقاق من طباعهم عىل أثقل يكن ولم العرب. قبائل أحقر من باهلة
دليل، إىل تحتاج ال اإلسالم صدر يف مسلمة قضية سواهم عىل العرب فضل وكان
يف هؤالء أخذ النبوة، دهشة ذهبت وقد العرب بغري االستخفاف يف أمية بنو بالغ فلما
العرب عىل الرَّد عليهم وهان األمويني، أعداء من وغريهم والخوارج عيل آل ونرصوا ر التذمُّ
العرب بفضل يعرتفون ال بالشعوبية، يعرفون طائفة ذلك من فنشأ مفاخراتهم، يف
يكن ولم الشعوب. سائر عىل العرب بفضل القائلني: حجج لدفع وتصدوا سواهم، عىل
العباس بني إىل الخالفة أفضت فلما أمية23 بني أيام يف الظهور يستطيعون الشعوبية
كما العرب، مثالب يف الكتب وألفوا ظهروا واملأمون، األمني قتال بعد العرب شأن وانحطَّ

سيأتي.

اإلسالم يف أمية بني آثار (2-4)

األنساب، حفظ يف العناية كثرية العرب، منزلة عىل الحرص شديدة كانت األموية فالدولة
املقيمني العرب أبناء من يولد من فيه يقيدون سجالٍّ دواوينها من ديوان كل يف فجعلت
دينًا، الراشدين أيام يف كان وقد دولة، اإلسالم جعلت التي وهي املفتوحة24 البالد يف
يف العربية اللغة بنرش أيدوها دولة صار ثم وسيًفا، عصبية األمويني عهد عىل فصار
أن وبعد العربية. إىل والفارسية والرومية القبطية من الدواوين بنقل اإلسالمية، اململكة
بتوايل البالد هذه أصبحت نبطية، أو كلدانية والعراق رومية والشام قبطية مرص كانت
وإذا العربية، البالد من اآلن تُعد وهي األصلية، لغاتها وتنوسيت النزعة عربية األجيال

عربيٍّا. نسله ُعدَّ فيها وتوالد كانت أمة أي من غريهما أو اإلفرنجي أو الرتكي نزلها

.٢٨٨ خلدون ابن مقدمة هامش عىل امللوك رساج 21

ج٥. و١٣١ ٤٤ األثري ابن 22
ج٤. ١٢٥ األغاني 23
ج١. ٩٤ املقريزي 24
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يرسلون خلفاؤهم وكان وجفائهم. بداوتهم عىل أمية بني أيام يف العرب وظلَّ
عادات من كثري وظل وآدابهم،25 البدو أساليب واكتساب اللغة إلتقان البادية إىل أوالدهم
فكان العامة، األندية يف األشعار ومناشدة واملباهلة كاملفاخرة أيامهم، يف شائًعا الجاهلية
ويتذاكرون ويتحادثون األشعار يتناشدون ظاهرها إىل يخرجون الكوفة أهل أرشاف
البرصة من الناس إليها يجتمع املربد، لها: يقال بقعة البرصة خارج وكان الناس. أيام
املربد يف وكان عكاظ. يف يفعلون كانوا كما ويتحادثون26 األشعار يتناشدون وغريها
كانت حلقة جملتها يف املريدون، أو الطلبة عليهم يجتمع الشعراء أو للعلماء حلقات
من هناك يقع كان ما ذلك عىل وقس املربد27 بأعىل وجلساتهما والفرزدق اإلبل. لراعي
العرب يبلغ ولم اإلسالم. قبل عليه كانوا ما إىل بعصبيتهم كأنهم واملناضلة، املفاخرة
يف وانترشوا عهدها عىل تكاثروا وقد الدولة، هذه أيام يف إليه بلغوا ما والسؤدد العز من

األرض. ممالك

عرصاألمويني يف الوطنية العصبية (5)

كانوا ألنهم عنها؛ يدافعون أو بها يجتمعون وطنية جامعة اإلسالم قبل للعرب يكن لم
أسلموا فلما والرحلة. بالغزو وتنقلهم طباعهم عىل البداوة لتغلب وطن؛ يف يستقرون ال
الغرية فيهم ونشأت تحرضوا فيها، وأقاموا املدن وابتنوا األمصار ومرصوا البالد وفتحوا

الوطنية. بالعصبية عنه عربنا ما وهي لها، والتعصب عنها والدفاع املواطن تلك عىل

الفتح بعد تحرضالعرب (1-5)

وإنما الرأي بادئ يف مقصوًدا ذلك يكن ولم تدريًجا، الحضارة إىل العرب تدرج وقد
وإذا بداوتهم، عىل يزالون ال اإلسالم صدر يف كانوا ألنهم العمران؛ بطبيعة إليه سيقوا
أيام يف يتغازون كانوا كما وسائمتهم وإبلهم ونساءهم أوالدهم معهم ساقوا للفتح ساروا
وخيلهم. إلبلهم املراعي والتمسوا ضواحيه يف خيامهم نصبوا بلًدا فتحوا وإذا جاهليتهم،

ج٢. ٢٥٨ الفريد العقد 25
ج١٩. ١٥٣ األغاني 26
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جنًدا استبقائهم يف منه رغبة التحرض عن نهاهم فكأنه الزرع، عن عمر نهاهم وقد
قصف. وال ترف القتال عن يقعدهم وال بناء، وال عقار الجهاد عن يمنعهم ال محاربًا،
األيام، هذه يف االحتالل جيوش تقيم كما املدن بضواحي معسكراتهم يف يقيمون فكانوا
فرًقا الراشدين عرص يف املسلمون فكان الرابطة. أو بالحامية ذلك عن يعربون وكانوا
الشام عساكر وكانت جنًدا. وتسمى الكربى املدن من مدينة ضاحية يف فرقة كل تقيم
هذه تسمية ومنها وفلسطني واألردن وحمص دمشق ضواحي يف تقيم أجناد، أربعة
العرب، جزيرة ييل مما الفرات ضفاف عىل تقيم كانت العراق وعساكر باألجناد. األقاليم
يف تقيم مرص جنود وكانت والكوفة. البرصة هما: مدينتني بعدئذ صارا معسكرين يف
الفسطاط بنيت حيث العرب، بالد ييل مما املقطم سفح يف النيل ضفاف عىل معسكر

ذلك. بعد
ال ونسائهم، بأوالدهم املعسكرات تلك يف يقيمون املسلمون) (أو العرب وكان
يسوقها القرى، يف للمرعى خيولهم يرسحون الربيع جاء إذا حتى القرى، بأهل يختلطون
الخيل رعاية من فرغوا فإذا السادات. من طوائف ومعهم العبيد أو الخدم من األتباع
وفيها املدينة يف دولتهم ومركز وغزو، بداوة أهل الحني ذلك إىل وهم خيامهم، إىل عادوا

الحاجة. عند املسلمني مرجع وإليها الخليفة مقر
يف ورغبوا أمية بني إىل الخالفة وأفضت املعسكرات، تلك يف مقامهم طال فلما
لهم وطاب الحجاز وسائر املدينة أمر إغفال املسلمني عىل هان الحجاز، عن الشام
وغرسوا والضياع األرض فاقتنوا عمر وصية وأغفلوا األمصار، وسائر الشام يف املقام
والكوفة البرصة أشهرها عامرة، مدن إىل األجيال بتوايل املعسكرات تلك فتحولت املغارس،
استوطنوها التي القديمة املدن غري املسلمون، بناها التي املدن من والقريوان والفسطاط
وابتنوا والضياع، املغارس اقتنوا حتى زالوا وما وغريها. وفارس والعراق ومرص الشام يف

وصناعة. تجارة من املدن أهل أشغال وتعلموا بالزرع واشتغلوا والقصور، املنازل
يف كانوا ألنهم ملعاشهم؛ الريع عن الستغنائهم متطاولة، أعوام يف ذلك إىل تدرجوا
من وغريه العراق من الغنائم أو الفيء من املال بيت عىل يرد فيما رشكاء اإلسالم صدر
مثًال املدينة فأهل مقامه. كان حيثما الفيء ذلك يف الحق مسلم ولكل املفتوحة، البالد

الشام. أهل وكذلك العراق، بفيء يتمتَّعون
يستقلوا أن مرص كل أهل وأراد الراشدين، عرص أواخر يف باالستيطان بدأوا فلما
فشكوا املفتوحة، البالد يفء من معاشهم ألن املدينة؛ بأهل مجحًفا ذلك كان بمرصهم،
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فاستبدله بالعراق، األرض من بفيئهم وطالبوه عفان، بن عثمان ذاك إذ الخليفة إىل ذلك
العرب.28 بالد من غريهما أو اليمن أو الحجاز يف لهؤالء كانت بأرض العراق أهل من لهم

بعض عىل بعضها اإلسالمية املدن تعصب (2-5)

باعتبار يومئذ السياسية األحزاب انقسام الوطنية العصبية يف إيغاًال املسلمني زاد ومما
يف والكوفة الشام بني وقع الذي الخالف إسالميني بلدين بني وقع خالف وأول املدن.
أساسه وكان مقتله، بعد السيايس الوطني االنقسام حدث ثم عفان،29 بن عثمان أيام
الشام أهل فكان والزبري، وطلحة ومعاوية عيل وهم يومئذ، الخالفة طالب أحد إىل امليل
األنصار وهم عيل مع املدينة أهل وكان قريش، من ومعظمهم أمريهم ألنه معاوية؛ مع
واقعة كانت فلما طلحة. مع البرصة وأهل الزبري، مع الكوفة أهل وكان مرص، وتبعتهم
املدينة أهل عن فضًال عيل إىل العراق أهل انحاز والزبري طلحة وقتل ٣٦ه سنة الجمل
٣٧ه، سنة التحكيم ومسألة صفني واقعة كانت وملا معاوية. مع الشام أهل وظل ومرص،
عندما العاص بن لعمرو مرص وتركت معاوية بويع بمكره، العاص بن عمرو وغلب
الحسني قام ثم الحسن ومات ٤٠ه سنة عيل قتل وملا معاوية. حوزة يف مرص صارت
وانتقل العراق بأهل الحسني استعان يزيد، وخالفة معاوية موت بعد بالخالفة يطالب
الحسني مع والعراق الزبري ابن مع الحجاز فأصبح الزبري. البن الحجاز أهل فبايع إليهم،

معاوية. مع ومرص والشام
بلد لكل فأصبح األحوال، باختالف الخلفاء إىل البالد تلك انحياز ذلك عىل وقس
تمتاز كانت أنها عىل سواه، عن تميزه خاصة وعوائد خاص استقالل األعوام بتوايل
األمصار أهل عن الكواء ابن معاوية سأل فقد معاوية، أيام من ذلك يف بعض عن بعضها
جميًعا يردون الكوفة وأهل عنه، وأعجزهم الرش عىل األمة أحرص املدينة «أهل فقال:
أطوع الشام وأهل ندامة، إىل وأرسعهم برش الناس أوىف مرص وأهل شتى، ويصدرون

ملغويهم». وأعصاهم ملرشدهم الناس
وهي الوطنية، بالعصبية عنه عربنا السياسة يف خاص غرض بلد كل ألهل وكان
بجامعة ويعرفون واحد غرض عىل الواحد البلد أهل يجتمع قد إذ النسب، عصبية غري

ج٤. ٧٨٣ وياقوت ج٣ ٥٢ األثري ابن 28
ج٣. ٦٥ األثري ابن 29
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فكان شتى. قبائل من أخالط وهم والفسطاط، والشام والكوفة البرصة كأهل واحدة،
من مؤلف وهو باسمها. ويحارب بها يجتمع خاصة جامعة أمية بني عرص يف بلد لكل
منها كل يقيم وغريها، وربيعة ومرض اليمن قبائل وفيهم وعصبيًة، نسبًا تختلف قبائل
تعرف أقسام خمسة من مؤلفة مثًال البرصة فكانت باسمها، يعرف بها خاص حي يف
واملراد العالية. وأهل القيس وعبد وبكر وتميم األزد وهي لقبيلة، خمس كل باألخماس،
ومزينة30 كلها عيالن وقيس وخثعم وبجيلة واألزد وكنانة قريش بطون العالية بأهل

البالد. سائر ذلك عىل وقس
قبيلتها من يقابلها ما أمام الواحد البلد أهل من قبيلة كل وقفت بلدان تحارب فإذا
القتال انتشب فلما والكوفة، البرصة بني الحرب كانت الجمل واقعة ففي اآلخر. البلد يف
وربيعة مرض، إىل مرض قبائل ونزلت الكوفية، اليمن لقبائل البرصية اليمن قبائل تصدت
العراق وأهل معاوية، وقائدهم الشام أهل بني وهي صفني، واقعة يف وكذلك ربيعة. إىل
يستحث فأخذ مواقفهم، فعرف الشام أهل عن عيل سأل القتال التحم فلما عيل. وقائدهم
وقال األزد»، «اكفونا ألزد: فقال عدوه، معسكر يف إخوانهم عىل القبائل من معه من
أن إال الشام. عسكر يف أختها تكفيه أن معه قبيلة كل وأمر خثعم»، «اكفونا لخثعم:
منها بالعراق ليس الشام يف أخرى قبيلة إىل فيرصفها أحد بالشام لها ليس قبيلة تكون
األحوال ألن غلبت وإنما النسب؛ جامعة عىل الوطنية الجامعة غلبت كيف فتأمل — أحد31

مطامعهم. يسد ما يها الناس فرأى اقتضتها
األمري عصبية باختالف ونسبًا عدًدا يختلفون كانوا الواحد البلد أهل أن عىل
الواحد البلد غرض ويختلف النسب. عصبية عن كالمنا يف تقدم كما الخليفة، أو
بني تنشب كما البلدين بني الحروب فتنشب له، ضابط ال مما األحوال تلك باختالف
الكوفة أهل خالف اإلسالم صدر يف البالد بني الخالف حوادث أشهر ومن القبيلتني.
علوية، والكوفة عثمانية، البرصة كانت والخوارج عيل أيام ففي ومفاخرتهما. والبرصة
واختلفت كثريًا، األحوال هذه وتقلبت سنية32 والحجاز خارجية، والجزيرة أموية، والشام
أولها الجامعات: تعدد السياسية التقلبات بتوايل فحدث والعصور. الدول باختالف

ج٥. ٣٤ األثري ابن 30
ج٣. ١٧١ و و١٤٩ ١٢١ األثري ابن 31

ج٣. ٢٧٧ الفريد العقد 32
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العراق بني الوطن جامعة والثانية واليمن، مرض بني النسب جامعة أو العصبية الجامعة
واملعتزلة، والشيعة كالسنة اإلسالمية الفرق بني املذهب جامعة والثالثة والشام، ومرص

رجلني.33 يف الفرق هذه كل اجتمعت وربما
بالحرمني يجتمعون كانوا الحجاز أهل أن الوطنية الجامعة نشوء عىل ساعد ومما
سيما وال عيل شيعة وفيهما عنهما يستغني ال اإلسالم ألن بهما؛ املسلمني ويفاخرون
الحرمني زيارة من ا بدٍّ يرون ال — للعلويني عداوتهم مع — األمويون فكان املدينة.
احتمى أن بعد وخصوًصا سلطانهم، سبيل يف عثرة حجر ذلك فيقف أهلهما، ورعاية
التغلب األمويون يستطع فلم الحجاز، من وأحزابهم أمية بني وأخرج بالكعبة الزبري ابن
من النبي منرب ينقلوا أن لألمويني خطر السبب ولهذا باملنجنيق؛ الكعبة برضب إال عليه
الخرضاء القبة بنى الحجاج ولعل والسياسة. الدين عندهم ليجمعوا الشام؛ إىل املدينة
مسجد عىل خرضاء قبة ذلك بعد بغداد يف املنصور بنى كما الغاية، هذه ملثل واسط يف
أمر وتصغري الحجاز عن القلوب تحويل كله ذلك من والغرض للكعبة.34 تصغريًا بغداد

نفًعا. ذلك يُْجِدِهْم فلم العلويني،

عرصاألمويني يف األحزاب اصطناع (6)

معاوية سياسة (1-6)

واجتذاب الرجال اصطناع الخالفة لنيل التغلب سبيل يف أمية بنو إليه احتاج ومما
بن وزياد العاص بن عمرو نرصة اكتساب يف سفيان أبي بن معاوية فعل كما األحزاب،
عليها سار قاعدة ذلك بعد صار ثم والعطاء، بالدهاء اكتسبهم شعبة، بن واملغرية أبيه
عليه. ينازعونهم وأحفادها النبي بنت أبناء والعلويون ملكهم، دعائم تثبيت يف أمية بنو
هذا أهل عنه يعرب مما ل، والتعقُّ الدهاء يف معاوية مثل رجل أمية بني يف يقم لم أنه عىل

بالسياسة. الزمان
العرص هذا أهل من السياسة رجال أعاظم بأعمال الرجل هذا أعمال قسنا وإذا
بإزاء موقفه اعتربنا إذا وخصوًصا ودهاءً، وحكمًة تعقًال أكثرهم يفوق لرأيناه وغريه،

ج٢. ١٠٠ خلكان ابن 33
ج٢. ١٦٦ املسعودي 34
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حقهم يعتقدون واملسلمون بنته، وأبناء عمه وأبناء ملسو هيلع هللا ىلص النبي بيت أهل من الخالفة طالب
هذا ومع مكرًها، إال اإلسالم يعتنق لم وأنه الخالفة.35 له تحل ال طليق معاوية وأن فيها
ذلك سبيل يف يسفك ولم نسله، يف إرثًا وجعله امللك أزمة عىل فقبض جميًعا عليهم غلب

األموال. وبذل والدهاء الصدر سعة عمدته كانت وإنما كثريًا، دًما
بني ذلك فعلوا ولو عليه، البيت أهل مطاعن عن يغىض كان فإنه الصدر سعة أما
الرجل عليه دخل فربما ويقربهم. األموال لهم يبذل كان منهم ينتقم أن من وبدًال يديه،
عليٍّا ويفضل امللك باختالسه ويعرض فيه فيطعن أمرائه، وبني مجلسه يف وهو منهم
أن ذكروا عيل. أقرباء من كان ولو معه فينقلب األموال ويهبه الجواب له فيلني عليه،
ورس معاوية به فرحب حيٍّا، يزال ال وعيل معاوية عىل وفد طالب أبي بن عيل أخا عقيًال
تركت «كيف معاوية: له فقال واحتماًال، حلًما وأوسعه أخيه، عىل إياه الختياره بوروده
فقال ورسوله»، هللا يكره ما عىل وألفيتك ورسوله، هللا يحب ما عىل «تركته فقال: عليٍّا؟»
أن معاوية أحب ثم منه». تألم جوابًا عليك لرددت جنابنا منتجع زائر أنك «لوال معاوية:
وأوصل ينزل أن له وأمر مجلسه من فوثب يسوءه، بيشء يأتي أن مخافة الحديث يقطع
تركت «كيف له: وقال عقيل، إىل وبعث معاوية جلس غد من كان فلما عظيًما. ماًال إليه

منه».36 يل خري وأنت منك، لنفسه خريًا «تركته قال: أخاك؟». عليٍّا
ومريديه عيل رجال من وغريها العبدي، صوحان بن صعصعة مع معاوية وأخبار
فال البذل، أو املخادعة إىل عمد الحلم يكفه لم فإن وحلم. صدر سعة عىل تدل كثرية،
وهو مستجديًا الرجل يأتيه وقد راضيًا. رجع إال بطشهم يخاف ممن واحد به يلتقي
بالدعوة قيامه قبل — الزبري ابن أن ذكروا ويجيزه. ويطاوعه له فينخدع خداعه، يتعمد
داره الرحمن عبد أحرق وقد معاوية، إىل الحكم أم بن الرحمن عبد من هرب — لنفسه
معاوية: فقال داري»، أحرق الرحمن عبد «إن له: وقال متظلًما، معاوية فجاء بالكوفة،
أصدقائه، من بشاهد فأتاه شاهًدا منه فطلب ،«١٠٠٠٠٠» قال: دارك؟» تساوي «وكم
عندكم الشيخني «أي لجلسائه: معاوية قال الرجالن انرصف فلما باملال. معاوية له فأمر
فنسمع يقولون لكنهم قصب، خصائص إال هي وما داره، ألعرف إني وهللا أكذب؟

ج٢. ١٢ املسعودي 35

ج٢. ٥٤ املسعودي 36
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لطلب القيام عن وغريه الزبري ابن أسكت مما وأمثاله ذلك وكان فننخدع»،37 ويخادعوننا
أيامه. يف الخالفة

نرصتهم، وخرس أكثرهم أغضب حتى عماله، محاسبة يف عيل تدقيق من هذا فأين
أجل من فأغضبه له، نصري أكرب كان أن بعد عباس بن هللا عبد عمه ابن جملتهم ويف
طعمة الوالية لعماله يهب كان معاوية أن حني عىل تقدم؟ كما تحتها طائل ال وشاية
قدم إذا حديج بن معاوية فكان به، والرتحيب إكرامه يف بالغ عليه أحدهم وفد وإذا لهم،

لشأنه.38 تعظيًما الريحان بقباب الطرق له زينت الشام يف معاوية عىل
وأهل القبائل رؤساء من الخصوص عىل والنقد الطعن يحتمل معاوية وكان
أحد التميمي، قيس بن فاألحنف عليه. ألسنتهم أطلقوا ولو األحزاب وزعماء البيوتات،
أنه فاتفق صفني. واقعة يف نرصه وقد عيل رأي عىل كان النفوذ، وأهل التابعني السادة
«وهللا معاوية: له قال عليه دخل فلما بالخالفة األمر له استقر أن بعد معاوية عىل وفد
األحنف: له فقال القيامة»، يوم إىل قلبي يف حزازة كانت إال صفني يوم أذكر ما أحنف يا
قاتلناك التي السيوف وإن صدورنا، لفي بها أبغضناك التي القلوب إن معاوية يا «وهللا
لها» نهرول إليها تمِش وإن شربًا، منها ندن فرتًا الحرب من تدن وإن أغمادها، لفي بها
كالمه، تسمع حجاب وراء من معاوية أخت وكانت معاوية. يكلمه ولم وخرج قام ثم
غضب غضب، إذا الذي «هذا قال: د؟». ويتوعَّ يهدِّد الذي هذا من املؤمنني أمري «يا فقالت:

غضب».39 فيم يدرون ال تميم من ألف مائة لغضبه
اصطناعه يستطيع وال بالسيف عليه يقدر ال عدوٍّا خاف إذا كان معاوية أن عىل
قد وكان الوليد، بن خالد بن الرحمن بعبد فعل كما مِّ، بالسُّ غيلة قتله عىل احتال باملال
الروم بالد يف ولغنائه أبيه، آثار من عندهم بما إليه ومالوا ام الشَّ أهل عند شأنه عظم
أن له وضمن قتله، يف يحتال أن الطبيب األثال ابن فأمر معاوية فخافه بأسه، وشدة
عسل رشبة إليه األثال ابن فدسَّ حمص. خراج يوليه وأن عاش ما خراجه عنه يضع
باألشرت ذلك نحو وفعل منه. معاوية ونجا ومات40 فرشبها مماليكه بعض مع مسمومة

ج١٣. ٤٨ األغاني 37
ج٣. ٢٥٧ األثري ابن 38
ج١. ٢٣٠ خلكان ابن 39
ج٣. ٢٢٩ األثري ابن 40
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وقد جميًعا، أشدُّهم هو أو بطًشا عيلّ رجال أشدِّ من وكان الحارث، بن مالك النخعي
ال وكانت معاوية، بدسائس مرص أحوال اضطربت فلما حسنًا. بالءً صفني يف معه أبىل
عليه، امتنعت وليها إن أنه معاوية فعلم عليها، واليًا األشرت بعث عيل، حوزة يف تزال
مروره من بد ال األشرت طريق يف وهي — القلزم يف الخراج أهل عىل املقدم إىل فبعث
منك آخذ لم كفيتنيه فإن مرص، ويل قد األشرت «إن له: وقال — مرص إىل قدومه عند بها
ذلك استبقاه األشرت جاء فلما به، وأقام القلزم أتى حتى فخرج وبقيت». بقيت ما خراًجا
قد عسل من برشبة أتاه أكل فلما بطعام فأتاه عنده، فنزل النزول عليه فعرض الرجل
عليٍّا «إن الشام: ألهل يقول معاوية وأخذ مات. رشبها فلما إياها، فسقاه ا سمٍّ فيه جعل
سقاه الذي وأقبل يوم، كل عليه يدعون فكانوا عليه» هللا فادعوا مرص إىل األشرت وجه قد
لعيل كان فإنه بعد «أما وقال: خطيبًا معاوية فقام األشرت، بمهلك فأخربه معاوية إىل
(يعني اليوم األخرى وقطعت يارس) بن عمار (يعني بصفني إحداهما فقطعت يمينان
العسل».42 من جنوًدا هلل «إن قال: العاص بن عمرو إىل األشرت خرب بلغ فلما األشرت)»41

العاص بن عمرو (2-6)

يرتكبون ما أغراضهم إنفاذ يف يبالون وال فرصة، يضيعون ال وأصحابه معاوية فكان
ومقتىض الدين مناهج عن يحيدون ال فكانوا وأصحابه عيل أما نحوه. أو القتل من
صفني واقعة ففي عليهم. معاوية لفوز كبريًا مساعًدا هذه أريحيتهم وكانت األريحية،
وذهبت وأغراضه، معاوية عىل لقيض ذلك له تم ولو لعيل، راجحة النرص كفة كانت
وإنما بيته. وأهل لعيل األمر واستتب بذهابه أمية بني أمر ولذهب الرياح، أدراج مساعيه
الضعف ورأى املعركة، احتدمت ملا معاوية ألن العاص؛ بن عمرو دهاء عيل فوز من منع
«هلم له: وقال معه محاربًا وكان العاص بن عمرو إىل لجأ الخذالن، وأيقن عسكره يف
برفع يومئذ عمرو عليه فأشار مرص». والية وتذكر هلكنا، فقد العاص ابن يا مخبآتك
ومن الشام؟ أهل بعد الشام لثغور من وبينكم! بيننا هللا «كتاب ينادوا: وأن املصاحف،
عيل رجال فخدع للكفار؟» ومن والرتك الروم لجهاد ومن العراق؟ أهل بعد العراق لثغور

ج٢. ١٧٩ األثري ابن 41
ج١. ٣٠٠ املقريزي 42
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فخلع حيلته، العاص ابن أتم وبه التحكيم عىل اتفقوا ثم القتال، وأوقفوا الحيلة بهذه
أريحية ولوال أمره، وذهب معاوية لفشل العاص بن عمرو فلوال معاوية. وبايع عليٍّا
قد كان عمروا أن وذلك الحيلة، تلك تدبري قبل عمرو لقتل املعركة تلك يف عيل أبداها
منه، ويتخلص ليرضبه السيف فشال عيل، عرفه التقيا فلما عيل له فربز للنزال، برز
األريحية فثارت بطل»، ال أخوك «مكره وقال: عورته عن كشف باملوت عمرو أيقن فلما
عمل وذهب الحيلة43 بتلك عمرو ونجا «قبحت!» وقال: عنه وجهه فحول عيل نفس يف

الشاعر: يقول وفيه مثًال هذا عمرو

ع��م��رو ب��ذل��ت��ه ي��وًم��ا ص��ان��ه��ا ك��م��ا ب��ذل��ة ال��ح��ي��اة ص��ون ف��ي خ��ي��ر وال

كانت تلك اللهجة، وصدق والتقوى األريحية حيث من عيل أصحاب كان وكذلك
معاوية. إىل وانحاز الدنيا يف طمع من إال الذهبي، العرص ذلك يف واملسلمني اإلسالم طبيعة
منها يشء عن أغىض أو فيها تساهل ولو أحوالها، أقوى عىل عيل يف املناقب هذه وكانت
رأي ال ولكنه شجاع رجل طالب أبي ابن «إن قريش: قالت ولذلك كثرية؛ رشور من لنجا

الحرب».44 يف له
بني يف صارت ثم البنه، وتوريثها الخالفة نيل من معاوية تمكن ونحوه فبالدهاء
كثريون وهم الخالفة، طالب من املقاومني شأفة قطع يستطع لم ولكنه أمية، من مروان
إىل ويسكنون يهابونه وكانوا والبذل، باملساملة يسكتهم كان أنه عىل عيل. أوالد أهمهم

موته. بعد إليهم الخالفة رجوع األخرى الجهة من ويتوقعون سياسته
وغريهما، والعراق الحجاز يف بالخالفة املطالبون ثار يزيد، ابنه إىل نقلها رأوه فلما
عرفات، يف ألوية أربعة ٦٨ه سنة فاجتمع فيها. الحق صاحب أنه يزعم منهم وكل
محمد باسم للعلويني واآلخر أمية، لبني أحدها لنفسه، الخالفة يطلب لزعيم منها كل
قام ثم الخوارج. من الحروري لنجدة والرابع الزبري، بن هللا لعبد والثالث الحنفية، بن
األسباب وإليك األحزاب. واصطناع العربية للعصبية أمية، بنو إال بامللك يفز ولم غريهم
رأي وضعف معاوية دهاء من ذكره تقدم ما غري األحزاب، اصطناع عىل ساعدتهم التي

السياسة. يف عيل

ج٢. ١٩ املسعودي 43
ج١٥. ١٥ األغاني 44
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عرصاألمويني يف املال بذل (7)

املال بيت من العطاء (1-7)

أعدائهم؛ وكرسشوكة الرجال اصطناع يف أمية بني ساعدت التي العوامل أكرب من العطاء
ولكل جنًدا، كلهم اإلسالم صدر يف وكانوا املسلمني، رواتب أو الجند رواتب العطاء ألن
مما ذلك غري أو اإلسالم، يف سابقته أو النبي، من نسبه باختالف يختلف رواتب منهم
عىل للمسلمني فيه الرواتب وترى عمر45 أيام يف الديوان عن كالمنا يف مفصًال تراه
طبقة وهناك الفيء، أموال من العطاء هذا وأصل واألوالد. النساء حتى طبقاتهم اختالف
من أعطيتهم ويأخذون الفقراء من فهم الحرب، يستطيعون ال الذين املسلمني من أخرى
خاص. وحساب خاص ديوان والفيء الصدقة من ولكل الزكاة، وهي الصدقة أموال

منه يتقربوا أن بهم فيجدر املسلمني، رقاب عىل قبض املال بيت عىل قبض فمن
وملن يعطي كيف يعرف معاوية مثل حكيم رجل عليه قبض فإذا إليه. يتزلفوا أو
حسب عىل يقطعه أو ينقصه أو العطاء يزيد معاوية فكان سواه. عما ذلك أغناه يعطي،
كان ما وأخوف نفًعا، يتوسم حيث األعطية ويضاعف األموال يبذل أن والغالب االقتضاء،
فبذل الخالفة، ينازعونه النبي بيت أهل من غريهم أو العلويني قيام خالفته يف يخافه

بسخاء. العطاء لهم
السنة يف درهم ٥٠٠٠ عمر ديوان بحسب والحسني الحسن عطاء كان أن فبعد
إىل أيًضا املبلغ هذا مثل وأعطى مرة، ٢٠٠ ضاعفها إنه أي درهم، مليون معاوية جعلها
أبي بن جعفر بن هللا عبد وكذلك منه. ويخىش النبي عم ابن ألنه عباس؛ بن هللا عبد
املدينة. يف يقيمون ممن اإلسالم يف النفوذ أهل الصحابة أبناء كبار من وغريهم طالب،
جهة ومن للمطالبة، النهوض عن بالرخاء ويشغلهم باألموال يتألفهم جهة من فكان
بمالذ للتمتع أهلها يف األموال تلك ينفقون كانوا ألنهم املدينة؛ أهل بهم يتألف أخرى
من وبذًال سخاءً وأكثرهم والشعراء. املغنني عىل عطاءه ينفق كان من ومنهم الحياة،
معاوية عىل يفد كان فإنه والحسني، الحسن عم ابن وهو جعفر، بن هللا عبد القبيل هذا
ذلك يعلم معاوية وكان أهلها. يف فيفرقه املدينة إىل فيعود عطاءه إليه فيدفع الشام يف

به. املدينة أهل ليستألف إليه ويحسن فيقربه

الكتاب. هذا من األول الجزء 45
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كان «كم يزيد: له فقال الخالفة، توليه بعد معاوية بن يزيد عىل قدم إنه ويقال:
وأمي، أبي «فداك قال: لك»، أضعفناها «قد قال: درهم»، ألف «ألف فقال: عطاؤك؟»
واحًدا رجًال «أتعطي ليزيد: فقيل ثانية» لك أضعفناها «قد قال: قبلك»، ألحد قلتها ما
إال فيها يده فما أجمعني، املدينة أهل أعطيتها إني «ويحكم فقال: درهم؟» ٤٠٠٠٠٠٠

عارية».46
تحارب التي للقبائل يفرض كان فقد القبائل، تألف يف معاوية بذل ذلك عىل وقس
بطشها، من خوًفا باألموال يتألفها كان فإنه مثًال، كاليمن نسبه عن بعدت ولو معه،
حتى بأسها، يخاف يكن لم ألنه إليه؛ أقرب وهي لقيس يفرض وال لها يفرض وكان
بمسكني فعل كما فيأبى، له يفرض أن منه يطلب معاوية يأتي كان رجالها أحد إن
بما ويذكره فيه يعاتبه شعًرا فقال فأبى، له يفرض أن معاوية من طلب فإنه الدارمي،

قوله: ذلك ومن النسب، من بينهما

س��الح ب��غ��ي��ر ال��ه��ي��ج��ا إل��ى ك��س��اٍع ل��ه أًخ��ا ال م��ن إن أخ��اك أخ��اك
ج��ن��اح؟ ب��غ��ي��ر ال��ب��ازي ي��ق��ن��ص وه��ل ج��ن��اح��ه — ف��اع��ل��م — ال��م��رء ع��م اب��ن وإن
ك��ج��ن��اح ط��ال��ب ش��ي��ئً��ا ن��ال وم��ا م��غ��رر إال ال��ح��اج��ات ط��ال��ب وم��ا

بأسها واشتد اليمن فاعتزت نفسه. مصلحة إىل ينظر كان إنما ألنه به يعبأ فلم
اليمن من رجًال أن معاوية فبلغ عدنان. وسائر قيس وتضعضعت الدولة، عىل واستطالت
حتى حبوتي أحل ال أن هممت بل مرض، من أحًدا بالشام أدع ال أن «لهممت يوًما: قال
باملرضية، يرضبهم أن ورأى اليمنية، بأس معاوية فخاف بالشام» نزاري كل أخرج
له: يقول مسكني إىل وبعث عدنان، من وغريها قيس من آالف ألربعة وقته من ففرض
عطاءك فإن فافعل، عندنا أو بها تقيم أن شئت فإذا بلدك، يف وأنت لك فرضنا «لقد
وحسن دهاؤه ولوال الرب47 يف وقيًسا البحر يف اليمن يغزي معاوية وصار سيأتيك».

بينهما. التوفيق استطاع ملا أسلوبه

ج١. ١١٠ الفريد العقد 46
ج١٨. ٦٩ األغاني 47
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األمويني، ونرصوا الهامة الوقائع شهدوا للذين العطاء زيادة يف ذلك نحو ويقال
القادسية. شهد فيمن عمر فعل كما أصحابها48 عطاء زاد معاوية فإن صفني كواقعة
األعطية فرضوا حتى أحزابهم فأعطوا معاوية، خطوات عىل أمية بني خلفاء وسار
يرون التقوى أهل وكان الناس. قلوب إىل ليتقربوا أو ألسنتهم لقطع التماًسا للشعراء،
هللا مال فإنه الفيء مال من الناس إعطاء عىل ويعرتضون املال، بيت بحقوق مجحًفا ذلك
فلما صفني49 يوم معاوية عىل عيل أصحاب غري ما جملة من ذلك وكان املسلمني. مال أو
الشعراء، عن العطاء منع الراشدين الخلفاء نهج عىل وسار العزيز، عبد بن عمر توىل

عليه. كانوا ما إىل عادوا مات فلما
ما كثريًا البادية أهل كان حتى أعرابيٍّا، كان ولو جاءهم، من ألي يفرضون وكانوا
كانوا منهم األنفة فأهل ذلك ومع لهم. الفرض يطلبون املدن إىل ويأوون إبلهم يبيعون
تأييد وأنه الحق، ضد أنه يعتقدون لغرض النفوس، استعباد من ذلك وراء ما يدركون
أهل من األشجعي جيها امرأة أن يحكى نفوسهم. فتعافه البيت أهل عىل القائمني لدعوة
فأطاعها العطاء، يف ويفرتض إبله ليبيع املدينة إىل الذهاب عىل زوجها حرضت البادية
نزعت، ثم منها ناقة فحنت ليسقيها، بحوض رشعها املدينة من دنا إذا حتى إبله وساق
ثم أوطانها». إىل وتحن تعقل ال اإلبل «هذه لزوجته: فقال ففاتته، وطلبها اإلبل، وتبعها

شعًرا: قال

اآلط��ام رب��ة ب��ط��ي��ب��ة داًرا وال��ت��م��س ب��الدك دع أن��ي��س��ة: ق��ال��ت
األق��وام ح��ازم ي��ف��ع��ل وك��ذاك وت��ف��ت��رض ال��ع��ط��اء ف��ي ع��ي��ال��ك ت��ك��ت��ب
ب��ش��ام ب��ق��ف أو ع��ن��ي��زة ب��ذوي ل��ق��اح��ن��ا ل��ي��ل ذك��رت ث��م ف��ه��م��م��ت
أغ��ن��ام ب��ع��ص��ب��ة ال��ظ��الم ن��زل ك��ل��م��ا م��داود ح��س��ب��ي ع��ن ه��ن إذ
األرح��ام وق��ب��ة ال��س��ن��اد ح��ق��ف ف��ال��زم��ي م��دي��ن��ة ال ال��م��دي��ن��ة إن
وش��ام إل��ي��ك ي��م��ن ع��ن ب��ال��ع��ي��س وي��ن��ت��زع ال��ق��ري��ض ال��ل��ب��ن ل��ك ي��ج��ل��ب
م��رام ن��ه��ض��ت وإذا ال��ع��دو أرم��ي ب��ن��ب��ل��ه��م ال��ذي��ن ال��ن��ف��ر وت��ج��اوري

ج٢. ١٥٧ املسعودي 48
ج٣. ١٥٠ األثري ابن 49
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ال��غ��رام50 م��ن ظ��ه��ري وال��م��ان��ع��ي ب��الده��م ط��ل��ب��ت إذا ال��ب��اذل��ي��ن

ترضيه، وزوجة يكفيه، ما له من عيًشا الناس «أنعم مروان: بن امللك عبد أقوال ومن
فنؤذيه».51 الخبيثة أبوابنا يعرف وال

القرشيني، ونخبة األنصار وفيهم عيلّ شيعة ألنهم املدينة؛ أهل أمية بنو هم وكان
من أراد من أقرض األطراف من الصدقة مال إليه اجتمع إذا فيها أمية بني عامل فكان
غضب فإذا ويدارونه. إليه ويختلفون به فيستعبدهم عليه صكٍّا بذلك وكتب منه، قريش
هللا عبد فكلمه الرشيد، أيام إىل شأنهم هذا زال وما منه، املال استخرج منهم أحد عىل

فحرقت.52 ذلك من بقيت صكوك يف مصعب بن
برمتها، بلًدا العاصون كان ولو عطاءه، قطعوا املسلمني من أحد عصاهم إذا وكانوا
الوليد وحرم جميًعا53 الحرمني أهل عطاء فقطع عيل، بن زيد عليه ثار ملا الوليد فعل كما
أموالهم وقبض املدينة، يف دارهم من إليه دخلوا عثمان قتلة ألن العطاء؛ من حزم آل
يمكثون األنصار كان ما وكثريًا عنهم54 فأفرج املنصور أيام إىل كذلك وظلوا وضياعهم،
أعطية مروان بن امللك عبد وقطع البيت. أهل ينرصون أنهم إال لهم ذنب وال عطاء55 بال
بن يزيد بن خالد عىل وجدها ملوجدة ذلك فعل وإنما مثله، أمويون أنهم مع سفيان، آل

معاوية.56
يُخالفون أنهم يعلمون وهم لهم، واإلذعان مسايرتهم إىل الناس اضطر إذا غرو فال
ابنه معاوية ب نصَّ ملا حدث كما بينهم. فيما بذلك يرصحون وقد بإذعانهم، الحق
بالخالفة، معاوية عىل يسلمون الناس وأقبل حمراء قبة يف فأقعده العهد، لوالية يزيد
إىل رجع ثم االثنني، عىل فسلم منهم رجل جاء حتى العهد، بوالية يزيد ابنه عىل ثم
وكان ألضعتها». املسلمني أمور هذا تول لم لو أنك أعلم املؤمنني، أمري «يا فقال: معاوية

ج١٦. ١٤١ األغاني 50
ج١٠. ١٨٣ األثري ابن 51
ج١٣. ١٠٥ األغاني 52
ج٦. ١١١ األغاني 53

ج٣. ٤١ الفريد العقد 54
ج١٠. ٦٢ األغاني 55
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فقال: بحر؟» أبا يا تقول ال بالك «ما معاوية: له فقال حاًرضا، التميمي قيس بن األحنف
خريًا»، الطاعة عىل هللا «جزاك معاوية: فقال صدقت»، إذا وأخافكم كذبت، إذا هللا «أخاف
من رش أن ألعلم إني بحر، أبا «يا له: فقال الرجل ذلك لقيه خرج فلما بمال. له وأمر
يف يطمع فليس واألقفال، باألبواب األموال هذه من استوثقوا ولكنهم وابنه، هذا هللا خلق

سمعت».57 بما إال استخراجها

الزبري ابن وبخل عيل تدقيق (2-7)

بن هللا وعبد البيت أهل مناظريهم أن باألموال، الرجال اصطناع عىل األمويني ساعد ومما
الناس يف ُرؤي «وما قالوا: حتى ورع، عن أو إمساك عن إما العطاء، قلييل كانوا الزبري
يف سببًا إمساكهم كان ما وكثريًا الزبري»58 بن هللا عبد من وال البيت، أهل من أبخل
كان الشيباني هبرية بن مصقلة أن ذلك أمثلة فمن أمية، بني إىل الناس وانحياز فشلهم
فاشرتاهم أرسهم، قد لعيل رجال بعض كان أرسى فرأى أزدشريخره، عىل لعيل عامًال

رساحهم. وأطلق ألف، بخمسمائة إنسان ٥٠٠ وهم عليهم، شفقة منه
عيل أصحاب عليه فألح الباقي، يف وطمع النصف نحو فأدى باملال، عيل فطالبه
كان ولو بها، طالبني ما معاوية) (يعني هند ابن كان لو وهللا «أما مصقلة: فقال
ولحق ليلته من مصقلة فهرب شيئًا»، يرتك ال عليٍّا «إن فقالوا: يل»، لوهبها عفان ابن

بمعاوية.59
املختار قتل ملا مصعبًا أخاه أن األمر، عليه أفسد الذي الزبري ابن بخل أمثلة ومن
العراق، أهل وجوه ذلك عىل ساعده وقد ألخيه، العراق وأخضع العراق، يف عبيد أبي بن
جئتك املؤمنني، أمري «يا له: وقال بالكعبة الئذًا وكان مكة يف أخاه أتى حتى بهم فجاء
«جئتني هللا: عبد فقال املال»، هذا من لتعطيهم نظريًا بها لهم أدع لم العراق أهل بوجوه
جفاءً منه وسمعوا ذلك علموا فلما فعلت». ال وهللا هللا؟ مال ألعطيهم العراق أهل بعبيد

ج١. ٢٣٠ خلكان ابن 57
ج١٣. ١٠٥ األغاني 58
ج٣. ١٨٨ األثري ابن 59

89



الرابع) (الجزء اإلسالمي التمدن تاريخ

يف سببًا ذلك وكان بمصعب60 وغدروا مروان بن امللك عبد وكاتبوا عنده، من انرصفوا
الزبري. ابن دولة ذهاب

معناهم. يف من أو التقوى ألهل إال العطاء، فرض يف العلويني بخل ذلك عىل وقس
لعامر امللك عبد فرض فقد وأوالده، وألهله للرجل يفرضون كانوا أمية بني أن حني عىل
وأهل ولده، من عرشين وجعل العطاء، يف ألفني الحرب) رجال من هو (وما الشعبي
معينة أعطية للشعراء يفرضون وكانوا إياه61 حدثه حديث أجل من ألفني ألفني يف بيته
مدحوهم وإذا أقل. أو أكثر أو ألفان عطاؤه من فمنهم الجوائز، غري أوقاتها يف يقبضونها
اململكة أنحاء سائر يف عمالهم يفعل كان وكذلك مدحهم، يف لهم ترغيبًا أعطيتهم زادوا
عبد بن فعمر املال62 بيت يف ا حقٍّ للشعراء يرون ال الخلفاء من التقى وأهل األموية.

الخاص.63 ماله من أعطاه منه ا مناصٍّ ير ولم شاعر، أحرجه إذا كان العزيز
كما يريدونه، عما حاد إذا الشاعر عطاء يقطعون كانوا منهم األتقياء غري أن عىل
تأخذ ال «وهللا امللك: عبد له فقال مدحه، ملا الرقيات قيس بابن مروان بن امللك عبد فعل
عند من الرزق التماس عىل القراء يحرض الخطاب بن عمر وكان عطاءً»64 املسلمني مع

بالشعراء! فكيف الناس65 عىل عالة يكونوا وأال أنفسهم،

عرصاألمويني يف األموال من االستكثار (8)

وضعها التي القواعد من كثري خرق إىل أمية بني جر األحزاب الصطناع األموال وبذل
املال بيت عىل ترد التي األموال كانت فقد وإنفاقها. األموال القتضاء الراشدون الخلفاء
وتدبري مصالحهم يف لينفقها لها؛ حافًظا إال عامله أو الخليفة وليس للمسلمني، ملًكا تعد
تويف بكر أبا أن رأيت وقد املسلمني، سائر مثل يتناوله معني راتب منها وله شؤونهم،
استقرضه راتبه فوق املال إىل احتاج إذا كان عمر وأن دينار، غري ماله بيت يف وليس

ج١. ١١٩ الفريد العقد 60
ج٩. ١٧١ األغاني 61
ج١٠. ٩٩ األغاني 62
ج١٧. ١١٨ األغاني 63

ج٤. ١٥٩ واألغاني ج٢ ١٢٣ الشدة بعد الفرج 64
ج١. ٢٣٦ الفريد العقد 65
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بيت يف يبقى أن ينبغي ال أنه يرى عمر وكان عطائه. من يؤديه حتى املال بيت من
من الثاني الجزء يف الرأي هذا غرابة إىل أرشنا وقد املال، اختزان عن ونهى يشء، املال
أرزاقهم ألن الضياع؛ اقتناء املسلمني عىل وحرم الزرع، عن أيًضا عمر ونهى الكتاب. هذا
تبقى وأن الرحيل، أهبة عىل جنًدا يبقوا أن بذلك أراد املال. بيت من تدفع عيالهم وأرزاق
ووضعوا املسلمني. عىل لإلنفاق أهلها وجزية خراجها من يؤخذ فيئًا فتحوها التي البالد

الرشع.66 مقتىض عىل وتفريقها لجمعها أحكاًما والصدقة والجزية الخراج من لكل

أمية بني عمال (1-8)

املدن، وبناء القبائل واسرتضاء األحزاب وجمع الرجال اصطناع إىل أمية بنو اضطر فلم
أحكامه وال بالدين يبالون ال أشداء عمال إىل وتوفقوا األحكام، تلك من كثري عن أغضوا
يزيد، ابنه عامل زياد بن هللا وعبيد معاوية، عامل أبيه بن زياد مثل أغراضهم، سبيل يف
امللك عبد بن هشام عامل القرسي وخالد مروان، بن امللك عبد عامل يوسف بن والحجاج
يبالون ال والعمال وحشدها، األموال بجمع عمالهم إىل يكتبون الخلفاء فكان وغريهم.
والبيضاء»، الصفراء يل «اصطفَّ يقول: زياد إىل معاوية كتب فقد يجمعونها. كيف
ذهبًا املسلمني بني يقسموا وال باملال يوافوه أن وأوصاهم بذلك عماله إىل زياد فكتب
األموال تلك من بجانب أنفسهم يختصون األخرى الجهة من العمال وكان فضة67 وال
عىل البقاء يف لهم ترغيبًا األعمال يف أيديهم الخلفاء أطلق وقد يحاسبهم، من ثمة وليس
عرشة أحدهم غلة بلغت حتى الطائلة، األموال ألنفسهم يختزنون العمال فكان والئهم،
زيادة نفقاتهم وزادت درهم68 مليون مائة عىل ثروته وزادت السنة يف درهم ماليني
بن امللك عبد إىل هللا عبد بن أمية كتب حتى قيمة، العمالة لراتب عندهم يعد ولم فاحشة،
العمال استئثار الخلفاء رأى فلما بمطبخي»،69 يفي ال خراسان خراج «إن يقول: مروان
يقبض من إليه أنفذوا أحدهم عند بمال علموا إذا فكانوا مصادرتهم، إىل عمدوا باألموال

ألنفسهم. الكسب يف طامعون والكل مكانه، العمل ويتوىل أمواله

الكتاب. هذا من األول الجزء 66
ج٣. ٢٣٧ األثري وابن ج١ ١٨ الفريد العقد 67
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عنوة، فتحوها التي البالد أهل من األموال ابتزاز يف حرًجا يرون ال العمال وكان
بستان «السواد العراق: يف أمية بني عامل وكقول تقدم. كما لهم يفء أنها العتقادهم
بن عمرو بمرص إخنا صاحب سأل وقد تركناه». شئنا وما منه، أخذنا شئنا ما قريش،
السقف إىل األرض من أعطيتني «لو فأجابه: الجزية من عليه بما يخربه أن العاص
عنا خفف وإن عليكم، كثرنا علينا كثر إن لنا، خزانة أنتم إنما عليك، بما أخربتك ما
أمري بستان «الصغد غريه: وقال عنوة، فتحت مرص يعد ذلك قال ومن عنكم».70 خففنا

املؤمنني».

والجزية اإلسالم (2-8)

الجزية ومصادرها كانت، وسيلة بأية األموال جمع يف الجهد يبذلون العمال فكان
الذمة، أهل لكثرة الجزية اإلسالم أول يف وأهمها والعشور. والصدقة والزكاة والخراج
فلم اإلسالم، يف يدخلون الذمة أهل فأخذ تحصيلها، يف يشددون أمية بني عمال فكان
رغبة وليس الجزية من للفرار حيلة إسالمهم عدوا العمال ألن منها؛ لينجيهم ذلك يكن
يوسف71 بن الحجاج ذلك فعل من وأول إسالمهم. بعد بالجزية فطالبوهم اإلسالم، يف
الناس فارتد النهر، وراء وما وخراسان أفريقية يف أمية بني عمال من غريه به واقتدى
ظلوا فإنهم النهر، وراء وما خراسان أهل وخصوًصا فيه، البقاء يودون وهم اإلسالم عن
بعد منهم الجزية بطلب العمال ظلم إال اإلسالم عن يمنعهم ال أمية بني أيام أواخر إىل
رشيطة عىل إليهم «أخرج الرجل: فقال الصيداء أبو اسمه رجًال إليهم فبعث إسالمهم،
أهلها ودعا سمرقند إىل فشخص «نعم» أرشس: فقال الجزية»، منه تؤخذ ال أسلم من أن
فكتب الخراج، وقل اإلسالم إىل الناس فسارع عنهم. الجزية توضع أن عىل اإلسالم إىل
وقد للمسلمني، قوة الخراج يف «إن فأجابه: انكرس»، قد الخراج «إن أرشس: إىل عاملها
من تعوذًا أسلموا وإنما اإلسالم، يف رغبة يسلموا لم وأشباههم الصغد أهل أن بلغني
ففعل خراجه»، فارفع القرآن من سورة وقرأ الفرائض وأقام اختتن من فانظر الجزية،
ممن الخراج «خذوا فأجابهم: أرشس إىل بذلك العمال وكتب املساجد، وبنوا ذلك الناس

ج١. ٧٧ املقريزي 70
الكتاب. هذا من األول الجزء راجع 71
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عدة عىل آالف سبعة يف واعتزلوا فامتنعوا أسلم، من عىل الجزية فأعادوا تأخذونه» كنتم
وبخارا الصغد أهل بسببها اإلسالم عن ارتد فتنة ذلك بسبب وكانت سمرقند، من فراسخ
موضع عرف وقد سيار بن نرص خراسان توىل حتى كذلك زالوا وما الرتك. واستجاش
عنه يخفف كان من عىل وجعلها أسلم، عمن الجزية وضع أنه ١٢١ه سنة فأعلن الخطأ،

الجزية.72 يؤدون كانوا مسلم ٣٠٠٠٠ أتاه حتى أسبوع يمض فلم املرشكني، من
واالستئثار الرضائب73 ورضب الخراج زيادة من أمية بنو يرتكبه كان بما ناهيك
ينفق لم فإنه العزيز، عبد بن عمر إال ذلك عن نهي من خلفائهم من يقم ولم بالفيء.
وهو سامًعا. يلق فلم بذلك أهله وأمر 74 شيئًا منه أخذ وال نفسه عىل درهًما املال بيت من
هاديًا محمًدا بعث هللا إن أسلم، عمن الجزية «ضعوا الخالفة: ويل ملا عماله إىل كتب الذي
فتبعه. به يتشبه أن الوليد بن يزيد وأراد حكمه75 مدة تطل ولم جابيًا»، يبعثه ولم
بن عمر فأبطلها املعاهد، دية نصف لنفسه الخليفة يأخذ أن رضائبهم جملة يف وكان

العزيز.76 عبد

والرشوة الصدقة (3-8)

الزكاة وهي الصدقة، أموال إىل أيديهم يمدوا أن األموال من لالستكثار األمويون واضطر
والغنيمة كالفيء الدولة أموال لسائر خالًفا فقرائهم، يف وتنفق املسلمني أغنياء من تؤخذ
الشعراء جوائز يعطون ما كثريًا أمية بنو فكان والجند. املقاتلة يف تفرق فإنها والجزية
مال من أو الخاص، الخليفة مال من تعطى أن وحقها الصدقة77 أموال من ونحوهم
الخليفة لعل أو دولتهم. تأييد يف املسلمني ينفع مما الجائزة تلك أن باعتبار ونحوه الفيء
إنما ألنه املألوف؛ خالف وهو الصدقة، من فأعطاهم املسلمني فقراء من الشعراء اعترب
يعطون ما كثريًا أيًضا وكانوا الخاص. ماله من يجيزهم أن فعليه مدحوه ألنهم أجازهم؛

ج٥. و١١١ و٦٨ ج٤ ٢٦١ األثري ابن 72
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يف حطة ويعدونه ذلك من يستنكفون واملحاربون الصدقة، مال من املسلمني أرزاق
بالعطاء، للناس وأمر ا حاجٍّ امللك عبد الخليفة جاءهم وقد املدينة ألهل اتفق كما مقامهم،
لهم إهانة ذلك وعدوا قبولها، املدينة أهل فأبى «الصدقة» عليها مكتوب البدر فخرجت
الفيء» من عطاؤنا «إنما وقالوا: البيت أهل أنصار من املدينة أهل ألن امللك؛ عبد تعمدها
عثمان مقتل عهد من التضاغن من وبينهم بينه عما به لهم كشف مثًال امللك عبد فرضب

الحرة. ويوم
يف وخصوًصا بالرشوة، الواليات بيع إىل املال أعوزهم إذا يعمدون ما كثريًا وكانوا
الناس أعطيات زاد الخالفة توىل ملا يزيد بن الوليد فإن دولتهم. وفساد ضعفهم أيام
يوافيه من األشداء العمال من عنده يكن ولم يكفيه، ماًال يجد فلم طاعته، يف لهم ترغيبًا
خراسان والية باع أنه األموال جمع عىل به استعان ما جملة من فكان حاًال، باألموال
وكانت وأصحابه78 للخليفة بالرىش أيامه يف الواليات وصارت عمر، بن ليوسف وأعمالها
العاص بن عمرو معاوية أعطى كما خدمة، عىل جزاء أسالفه أيام يف تعطى الواليات
األحزاب أحدهم التمس إذا فكانوا خلفاؤه. به فاقتدى عيل، عىل لنرصته مكافأة مرص
أحد لنرصة دعي إذا األمري أصبح حتى مشهوًرا ذلك وصار بالواليات، رؤساءها أطمع
محاربته أثناء يف مروان، بن امللك عبد أن يحكى ومما معينة. والية أو ماًال اشرتط الخلفاء
ويمنيهم، نفسه إىل يدعوهم والبرصة الكوفة أهل إىل بعث العراق، يف الزبري بن مصعب
رجًال أربعني أن االتفاق غريب ومن الواليات. وسألوه رشوًطا عليه ورشطوا فأجابوه
هذه؟» أصبهان ما «ويحكم! حرضه: ملن امللك عبد فقال أصبهان، والية سألوه منهم

يطلبها.79 ممن تعجبًا

وأهله بالدين االستخفاف (9)

وأن منهم، بها أحق البيت أهل أن يعلمون وهم ألنفسهم، الخالفة األمويون طلب ملا
وسائر والعلماء الفقهاء أكثري كان صحيح، أساس عىل مبنية طلبها يف البيت أهل حجة
والقوة األمويني، مع كانت العصبية ولكن دعوتهم، ويؤيدون رأيهم يرون الدين رجال

ج٥. و١٣٢ و١٢٦ ١٢٥ األثري ابن 78
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تفضيل عن الفرصة سنوح عند ينفكُّون ال فكانوا التقوى أهل وسائر الفقهاء أما غالبة.
والتعدِّي، والقسوة الظلم من التغلب سبيل يف يرتكبونه بما األمويني وتذكري البيت، أهل
أقوالهم، عن يغيض ودهائه لحلمه معاوية وكان هللا. بتقوى ويذكرونهم ويعظونهم
أفضت إذا حتى فيه، وبالغوا ذلك فتعودوا والحلم. واملحاسنة بالعطاء ألسنتهم ويقطع
ابن مقتل بعد ٧٥ه سنة فحج والعنف، الشدة إىل عمد مروان بن امللك عبد إىل الخالفة

فيه: قال خطابًا فيها خطب البيت أهل أنصار وفيها املدينة جاء وملا الزبري،

املداهن بالخليفة وال عثمان) (يعني املستضعف بالخليفة لست فإني بعد أما
هذه أداوي ال وأني أال يزيد). (يعني املأفون بالخليفة وال معاوية) (يعني
املهاجرين أعمال تحفظون وإنكم قناتكم. يل تستقيم حتى بالسيف إال األمة
من ذلك وتنسون هللا بتقوى تأمروننا وإنكم أعمالهم. مثل تعملون وال األولني

عنقه. رضبت إال هذا مقامي بعد هللا بتقوى أحد يأمرني ال وهللا أنفسكم.

عىل تحرسوا حتى أمية بني أعداء عىل ذلك فعظم املعروف80 عن نهى من أول فهو
لنخدعه كنا إنا معاوية، هللا «رحم نعيه: جاءه ملا فيه الزبري ابن قول وقالوا معاوية، أيام

لنا». فيتخادع

باملقدسات بعضاألمويني استهانة (1-9)

أحكام خالف ولو والعنف، بالقوة التغلب بطلب ويجاهر الشدة يرى فكان امللك عبد أما
بن الحجاج دولته ومؤيد ونصريه بعامله اقتداءً ذلك فعل أنه الذهن إىل يتبادر وقد الدين.
قبلها وكان الخالفة، ويل منذ الدين باستهانة رصح ألنه بذلك؛ مقتديًا نظنه وال يوسف،
قاعًدا كان الخالفة بخرب جاءوه ملا أنه ذكروا الدنيا. استهوته توالها فلما بالتدين يتظاهر
وبينك»81 بيني فراق «هذا أو بك» العهد آخر «هذا وقال: فأطبقه حجره يف واملصحف
ابن يقتل وأن باملنجنيق، الكعبة يرضب أن الحجاج لعامله أباح إذا ذلك بعد غرو فال
وال فيها القتال يجوز ال حرم والكعبة الكعبة،82 مسجد داخل بيده رأسه ويحتز الزبري
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بني النريان وأوقدوا الكعبة، وهدموا ثالثًا، فيها الناس يقتلون وظلوا فأحلوه جوارها، يف
الحرمني أحد وهي املدينة ودخلوا اإلسالم، يف مثله يحدث لم مما وأستارها83 أحجارها
األقباط إن حتى فيه، ما أحرق إال باب لها يغلق لم دماءهم، وسفكوا أهلها وقاتلوا
من وخالخلهن رؤوسهن من خمرهن فينزعون قريش نساء عىل يدخلون كانوا واألنباط

أرجلهن.84 تحت والقرآن عواتقهم عىل بسيوفهم أرجلهن،
بذلك أرادوا وإنما صربًا، التقوى وأهل والتابعني الصحابة من قتلوه بمن ناهيك
وأمروا املنابر، عىل لعنوه أيًضا السبب ولهذا لسلطانهم؛ تأييًدا وشيعته عيل أمر تحقري
عدي بن حجر السبيل هذا يف صربًا قتل من وأول يلعنه. لم من وقتلوا بلعنه الناس
العزيز عبد بن عمر أيام إىل املنابر عىل عليٍّا يلعنون وظلوا معاوية85 أيام يف الكندي

ذلك. فأبطل

بعضالعمال رأي يف والنبوة الخالفة (2-9)

بالتعظيم تمليقهم من توخوه بما وشدة، استبداًدا زادوهم أشداء عمال إىل أمية بنو وفق
عامل يوسف بن الحجاج ذلك عىل تجرأ من وأول الدين. أحكام يخالف مما والتغرير
النبوة عىل فضلها حتى الخالفة أمر وعظم هللا»، «خليفة الخليفة سمى فإنه امللك، عبد
من أفضل هللا عند الخليفة وإن بالخالفة، إال واألرض السموات قامت «ما يقول: فكان
وأسكنه املالئكة له وأسجد بيده، آدم خلق هللا ألن واملرسلني؛ واألنبياء املقربني املالئكة
يف أحد حاجه وإذا رسًال». املالئكة وجعل خليفة، وجعله األرض إىل أهبطه ثم جنته
إذا امللك عبد وكان حاجته؟». يف رسوله أم عليه أكرم أهله يف أحدكم «أخليفة قال: ذلك
القرسي كخالد األشداء العمال من بعده جاء من بالحجاج واقتدى به86 أعجب ذلك سمع
فقال: مرة مكة يف الناس وخطب الحجاج، قول يقول كان فقد امللك عبد بن هشام عامل
هشاًما أن يعرض إليهم؟» رسوله أم أهله عىل الرجل أخليفة أعظم، أيهما الناس، «أيها
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كبرية جماعة وفيهم الدولة، وجوه من اململقني سائر بالعمال واقتدى النبي87 من خري
القبيل هذا من العمال يملقون وكانوا فساًدا. األمور فزادوا الدنيا يف رغبة أسلموا إنما
حفظ يف العناية قليل كان القرسي خالد أن ذكروا الدين: حرمة خرق عىل ويجرئونهم
وأخطأ، فقال للخطابة مرة فوقف نطقها، يف وألحن فيها أخطأ آيًة تال فإذا القرآن،
وال األمري أيها عليك «خفض فقال: تغلب من له صديق فنهض وفشل، عليه ارتج ثم
فقال الرجال» من الحمقى يحفظه وإنما القرآن، حفظ عاقًال قط رأيت فما يهولنك،

هللا!».88 يرحمك «صدقت، خالد:
القرآن رمى مروان، بني سكري يزيد، بن الوليد أن لنا: قيل إذا ذلك بعد غرو فال
فتحه فلما بمصحف ليلة ذات عاد أنه ذكروا فقد وسكره. مجونه يف وهو بالنشاب
اءٍ مَّ ِمن َويُْسَقٰى َجَهنَُّم َوَراِئِه ن مِّ * َعِنيٍد َجبَّاٍر ُكلُّ َوَخاَب ﴿َواْستَْفتَُحوا فيها ورقة وافق
قال: ثم مزقه حتى يرميه وجعل والنبل القوس وأخذ فعلقوه باملصحف فأمر َصِديٍد﴾

ع��ن��ي��د! ج��ب��ار ذاك أن��ا ف��ه��ا ع��ن��ي��د؟ ج��ب��ار ك��ل أت��وع��د
ال��ول��ي��د!89 م��زق��ن��ي ل��ل��ه: ف��ق��ل ح��ش��ر ي��وم رب��ك الق��ي��ت إذا

األموال، وحشد والتغلب الفتح همهم كان وإنما اإلسالم، نرش أمية بني يهم يكن فلم
أهلهما رغبة مع وتركستان كالسند البعيدة األطراف يف عهدهم عىل اإلسالم نرش فتوقف
ملا تبًعا يرتدون ثم يسلمون فكانوا وجشعهم، أمية بني شدة منه نفرهم وإنما فيه،
وسار الورع، التقى العزيز عبد بن عمر توىل فلما السيئة. أو الحسنة املعاملة من يرونه
أن عىل اإلسالم إىل يدعوهم وغريهم السند ملوك إىل كتب الخطاب، ابن سميه خطوات عىل
فأسلموا بلغتهم قد سريته وكانت عليهم، ما وعليهم للمسلمني ما ولهم بالدهم، يملكهم
سابق إىل أمية بنو وعاد ١٠١ه، سنة املذكور عمر قتل فلما العرب. بأسماء تسموا أو

اإلسالم.90 عن أولئك ارتد سريتهم
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من غري بهم، واملثلة وصلبهم عيل أبناء قتل من األمويون ارتكبه ما ذلك عىل وقس
بن الحجاج عاملهم ذلك عىل إقداًما وأكثرهم صربًا، الصالح وأهل التابعني من قتلوه

يوسف.

عرصاألمويني والبطشيف الفتك (10)

سياسة يف يحتاجون ال واجبة، لإلمام الطاعة يرون الراشدين أيام يف املسلمون كان
أحدهم أذنب إذا أقوالهم. أو أعمالهم يف الحق عن يحيدون وال عنف، أو حيلة إىل شؤونهم
األحكام تكن فلم ونحوه، القصاص من عليه الخليفة يفرضه ملا وأذعن بذنبه اعرتف
اقترص وربما عنف. أو شدة إىل يفتقر تنفيذها وال حيلة، أو نقض أو بحث إىل تحتاج
عىل يحكم كما نفسه عىل حكم الخليفة أخطأ وإذا اللوم، أو التوبيخ عىل القصاص
وهو معاوية، السجن وضع من وأول الناس، فيه يحبس سجن عندهم يكن ولم رعيته.
الخطاب بن عمر فكان الراشدين، عرص يف ذلك إىل الحاجة لقلة الحرس91 وضع أيًضا
املجيء عن امتنع لو أنه علمه مع صاغًرا، فيأتي يأتيه أن الصحابة كبار من القائد يأمر
ال عمر وكان مطيًعا. فيذعن منهم الرجل بجلد يأمر وقد استقدامه. عن الخليفة لعجز
والرصامة. بالحزم اشتهر ولذلك الكبري؛ الذنب من خوًفا الصغري الذنب عن يتغاىض

ومرص وفارس العراق، يف دهاته إىل األعمال وسلم معاوية، الخالفة توىل فلما
بحلمه ألسنتهم معاوية أطلق وقد وأنفتهم، أريحيتهم يف يزالون ال واملسلمون وغريها،
من وأول الشدة. إىل فعمدوا األمر استفحال إىل ذلك يجر أن العمال خاف صدره، وسعة
اقتداءً ذلك يفعل أنه زعم العراق، عىل معاوية عامل أبيه بن زياد والعنف الشدة توخى
الحد. وتجاوز أرسف ولكنه والحزم، بالرصامة السياسات إقامة يف الخطاب بن بعمر
عىل وعاقب بالظنة وأخذ سيفه فجرد ملعاوية، امللك وأكد السلطة أمر شدد من أول وهو
أيامه ويف معاوية، بن يزيد خالفة يف زياد بن هللا عبيد ابنه بعده العراق وتوىل الشبهة92
فكتب العراق، عىل وحمل يزيد بيعة نقض وقد بالخالفة، يطالب عيل بن الحسني قام

قاتلك».93 من إال تقتل ال أن غري بالظنة، وخذ التهمة، عىل «احبس زياد: ابن إىل يزيد
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مروان بن امللك عبد خالفة يف يوسف بن الحجاج إىل العراق والية أفضت وملا
الشدة يف وابنه بزياد يتشبه أن الحجاج أراد بالخالفة، املطالبون كثر وقد (٦٥–٨٦ه)،
ابنه، أو زياد من وطأة أشد الحجاج يكن ولم ودمر94 أهلك حتى ذلك يف فبالغ والعنف،
من إال يقاتل ال أن يزيد أمر يزجره زياد وابن معاوية، حلم يزجره كان زياًدا ولكن
املسلمون فأكرب الشدة، يف املبالغة عىل امللك عبد شدة أعانته فقد الحجاج وأما قاتله.
الدين. من باملروق خلفاءها واتهموا عليها الخارجون وكثر الدولة، تلك عىل ونقموا ذلك
بالظنة، يأخذون جبارين: بطش بطشهم فرقة أمية بني «أن فيهم: الخوارج أقوال ومن

الغضب».95 عىل ويقتلون بالهوى، ويقضون

األطفال وقتل أرطاة برسبن (1-10)

تقتضيه ما عىل والحزم، الشدة عىل مبنية أمرها أول من كانت أمية بني سياسة أن عىل
سبيل يف والقتل بالفتك يبالوا ولم الحدود تجاوزوا ثم العرص، ذلك يف املمالك سياسة
يقتلون األحكام، يف عمالهم أيدي يطلقون فكانوا أعدائهم. عىل والتغلب دعوتهم تأييد
أيام يف جائًزا يكن لم ذلك أن مع الخليفة، مشورة بدون لهم يرتاءى ما عىل ويصلبون
أطراف يف الرعايا شؤون يدير املدينة يف مقيم وهو كان منهم الخليفة ألن الراشدين؛
له يفسح فلم خالفته أيام يف إليه يرجع أن العزيز عبد بن عمر أراد الذي وهذا اململكة،
عليه كانوا ما إىل يعودوا أن عماله إىل امللك عبد بن يزيد خليفته كتب مات فلما األجل.96

والبطش.97 الشدة من قبًال
لهم تشجيًعا قوادهم أو عمالهم أيدي إطالق يف يرون أمية بني من الخلفاء فكان
معاوية، أيام يف حتى الحاجة، عند الفتك عىل الخليفة حرضهم وربما ألغراضهم. وتنفيذًا
وأرسل حي، يومئذ طالب أبي بن وعىل الحكمني تحكيم بعد أرطاة بن برس أرسل فإنه
شيعة من وجدوه من كل ويقتلوا األرض يف يسريوا أن أوصاهم إنه ويقال: جيًشا. معه
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املدينة، إىل انتهى حتى وجهه عىل برس فسار والصبيان. النساء عن أيديهم يكفوا وال عيل،
ويهدم، يقتل وغريها مكة إىل ومىض دورهم، وهدم عيل أصحاب من أناًسا فيها فقتل
من فراًرا غائبًا وكان عمه، وابن عيل عامل عباس بن هللا عبيد وعليها اليمن أتى حتى
بيده وذبحهما فأخذهما وقثم، الرحمن عبد أسماهما صبيني له ابنني برس فوجد القتل،
برس أراد فلما بالبادية، كنانة من رجل عند كانا الغالمني أن وذكروا معه.98 كانت بمدية
فقتله معهما» فاقتلني قاتلهما كنت فإن لهما؟ ذنب وال هذين «تقتل الكناني: قال قتلهما
وهللا هذين؟ تقتل فعالم الرجال قتلت هذا «يا كنانة: من امرأة فصاحت معه، وقتلهما
بقتل إال يقوم ال سلطانًا إن أرطاة ابن يا وهللا اإلسالم، وال الجاهلية يف يقتلون كانوا ما
أم وقالت سوء». لسلطان األرحام وعقوق الرحمة ونزع الكبري والشيخ الصغري الصبي

مطلعه: املواسم يف تنشده كانت رثائهما يف شعًرا الصبيني

ال��ص��دف ع��ن��ه��م��ا ت��ش��ظ��ى ك��ال��درت��ي��ن ه��م��ا ال��ل��ذي��ن ب��اب��ن��ي أح��س م��ن ي��ا

دهاءه يخالف ألنه الفظيع؛ العمل ذلك عن راضيًا كان معاوية نظن ال أننا عىل
يستثن فلم للدماء سفاًكا برس وكان حدوًدا، له يعني ولم برس يد أطلق ونظنه وحلمه،
خاف إذ عيل، موت بعد أبيه بن زياد بأوالد فعله أراد ما ذلك ويؤيد شيًخا. وال طفًال
زياد أوالد برس فأمسك إليه، يستقدمه أن برس فأمر فارس عىل عامله وكان زياًدا معاوية
قتلهم.99 من بًرسا منع ذلك معاوية بلغ فلما أوالدك»، أقتل أو حاًال تأتي «أما إليه: وكتب
عبد أيام يف فكيف أناته، وطول حلمه مع معاوية أيام يف العمال حال هذا كان فإذا
صربًا قتلهم من وكثرة الحجاج فتك عن يقال ما يستغرب فهل وفتكه. شدته مع امللك
و٣٠٠٠٠ رجل ٥٠٠٠٠ موته عند حبسه يف يكون أن يستبعد وهل ،١٢٠٠٠٠ كانوا ولو
غدر من أول هو بل والفتك، الغدر عىل وأجرأ منه وطأة أشد امللك عبد وكان امرأة؟100
امللك عبد أمراء أحد األشدق سعيد بن عمرو أن وذلك — األمان أعطى أن بعد اإلسالم يف
بن مصعب لحرب ٦٩ه سنة دمشق من امللك عبد خروج فاغتنم لنفسه، امللك يف طمع
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الطريق، يف وهو ذلك امللك عبد فبلغ عليها. يده ووضع الشام إىل وجاء العراق، يف الزبري
يف فاحتال سلطانه عىل فخاف عليه، يقدر فلم أياًما عمًرا وقاتل دمشق إىل حاًال فرجع
عمرو خاطر فاطمأن له. امللك عبد أمان فيه كتابًا بينهما وكتبا فريضعمرو الصلح عقد
فاجتمعا عليه دخل ثم امللك، عبد أطناب فرسه أوطأ حتى الخليفة إىل وخرج املذكور،

دمشق. امللك عبد ودخل
من مئة يف وأتاه العشية، آت أنه فأجابه عمرو إىل أرسل أيام بأربعة دخوله وبعد
خارًجا. مواليه بقي وقد مروان، بني من جماعة وعنده امللك عبد عىل ودخل مواليه،
أن الغلمان أحد أمر ثم يحادثه، وجعل الرسير عىل معه أجلسه حتى امللك عبد فاستقبله
قال ثم السيف. فأعطاه سيفك؟» متقلًدا معي تجلس أن «أتطمع له: وقال سيفه يأخذ
منك عيني مألت أنا إن بيمني آليت خلعتني حينما إنك (عمرو) أمية أبا «يا امللك: عبد
أمري يا تطلقه «ثم مروان: بني من الحضور له فقال جامعة»، يف أجعلك أن لك مالك وأنا
«أبر لعمرو: مروان بنو فقال أمية؟». بأبي أصنع أن عسيت وما «نعم، قال: املؤمنني؟»،
من امللك عبد فأخرج املؤمنني». أمري يا قسمك هللا أبر «قد فقال: املؤمنني»، أمري قسم
فقال فيها فجمعه الغالم فقام فيها»، فاجمعه قم غالم «يا وقال: جامعة فراشه تحت
«أمكر فقال: الناس»، رؤوس عىل فيها تخرجني أن املؤمنني أمري يا هللا «أذكرك عمرو:
جذبه ثم الناس». رؤوس عىل جامعة يف لنخرجك كنا ما وهللا ال املوت؟ عند أمية أبا يا
املؤمنني، أمري يا هللا «اذكر عمرو: فقال ثنيته، فكرس الرسير فمه وأصاب فوقع جذبة
أنك أعلم لو «وهللا امللك: عبد فقال ذلك»، من أعظم هو ما تركب فال مني عظم كرس
قط بلدة يف رجالن اجتمع ما ولكن ألطلقتك، قريش وتصلح عليك أبقيت لو عيل تبقي
ابن يا «أغدر قال: قتله يريد أنه رأى فلما صاحبه». أحدهما أخرج إال عليه نحن ما عىل

امللك.101 عبد قتله ثم الزرقاء؟»
يف الطامعني كثرة الغدر هذا إىل امللك عبد جر الذي أن بينهما دار مما وترى
القوي فأصبح والتقوى، الدين عرص يف كانوا كما أنفسهم عند من لهم رادع وال السلطة،
هذه نفعتهم وقد الفتك. سياسة وهي ملك، صاحبة قتل إىل سبق ومن الضعيف يأكل
وغريهم. العباس بني من بعدهم ملك فيمن سنة صارت ثم سلطانهم، تأييد يف السياسة
إىل أمية بنو عمد وقد باملماليك، باشا عيل محمد فتك القبيل هذا من جرت حادثة وآخر
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همهم جعلوا خارج عليهم خرج فإذا النزاع، أسباب من وتخلًصا للنرص استعجاًال ذلك
نحوها. أو باألموال اسرتضوهم يتفرقوا لم وإذا أصحابه، تفرق قتل إذا أنه لعلمهم قتله،

الرؤوس خزانة (2-10)

رأس فيقطعون ألحزابهم، إرهابًا بقتالهم ويمثلون عليهم الخارجني يقتلون وكانوا
كانوا — األقدام تزدحم حيث الجثة يصلبون أو بلد إىل بلد من به ويطوفون الرجل
األموي العامل فكان العلويني، سيما وال األحزاب برؤساء الخصوص عىل ذلك يفعلون
وأول األسواق. يف به ليطاف الشام يف الخليفة إىل برأسه ويبعث الدولة عىل الخارج يقتل
رأس وأول عثمان، قتلة أحد الخزاعي102 الحمق بن عمر رأس بلد إىل بلد من حمل رأس
هانئ رأسا الخلفاء إىل حمل رأس وأول بكر103 أبي بن محمد رأس األسواق يف به طيف
من زياد ابن أرسله عيل، بن الحسني رأس ثم الكوفة، يف الحسني أشياع من عقيل وابن
فإنه الحسني، قتلة برؤوس املختار فعل وكذلك الشام، يف معاوية بن يزيد إىل الكوفة
ورؤوس الزبري بن هللا عبد برأس الحجاج فعل وهكذا الحنفية.104 بن محمد إىل أرسلها
امللك عبد فعل وكذلك الشام، يف مروان بن امللك عبد إىل مكة من أرسلها فإنه أصحابه،

فيها.105 فنصب الشام إىل الكوفة من سريه فإنه الزبري، بن مصعب برأس
وهو الزبري، بن مصعب برأس امللك عبد إىل جاءوا ملا أنهم يحكى ما غريب ومن
يدي بني الرأس رأى فلما عنده، حاًرضا اللخمي عمري ابن كان بالكوفة، طاق يف جالس
يف كنت املؤمنني! أمري باهلل «أعيذ قال: لك؟»، «ما امللك: عبد له فقال ارتعد. امللك عبد
يف يديه بني عيل بن الحسني رأس فرأيت زياد بن هللا عبيد مع املوضع بهذا الطاق هذا
بني زياد بن هللا عبيد رأس فرأيت الثقفي، عبيد أبي بن املختار مع كنت ثم املكان، هذا
هذا ثم يديه، بني املختار رأس فيه فرأيت هذا الزبري بن مصعب مع فيه كنت ثم يديه،
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ذلك بهدم فأمر وقام ذلك، من امللك عبد فتشاءم يديك!» بني الزبري بن مصعب رأس
الطاق.106

من بعدهم جاء ومن أمية بني عرص يف سنة الصورة هذه عىل الرؤوس قطع وصار
سقط يف رأس كل فيها: يحفظونها خزانة الخالفة دار يف للرؤوس وصار العباس، بني
إال ينصبون يكونوا لم لكنهم الرؤوس. أو الجثث بصلب أيًضا العادة وجرت خاص107
خوارج، العلويني يعدون أمية بنو وكان رمح، عىل بها ويطوفون الخوارج108 رؤوس

صلبوه. أحدهم قتلوا إذا فكانوا
الحجاج مخرتعات من ذلك ولعل القتل، قبل العذاب يف تشديدهم القبيل هذا ومن
بالقصب يأتي كان أنه التعذيب رضوب فمن بالعنف. وإخضاعهم أعدائه إلرهاب
جسده، يقطع حتى قصبة قصبة يسله ثم عار، وهو الرجل عىل ويشده فيشقه الفاريس،
األشعث ابن مع حاربوه الذين ببعض ذلك فعل يموت109 حتى وامللح الخل عليه يصب ثم
حتى أعدائهم، من به ظفروا بمن ذلك نحو يفعلون أيًضا الخوارج وكان لسواهم. إرهابًا

إرهابًا. أو انتقاًما أو اشتفاءً إما تفور110 وهي القدور يف األطفال يضعون لقد

عرصاألمويني يف وأحكامهم املوايل (11)

املوايل تكاثر (1-11)

الزيادة يف آخذ املوايل وعدد للهجرة، األول القرن أواسط يف األمويني إىل الخالفة أفضت
بمئات يبعثون كانوا ما كثريًا العمال ألن اإلهداء؛ أو باألرس الرقيق وتكاثر الفتح بمواالة
أو الخراج من بدًال أو هدية الخليفة بالط إىل واألسود األبيض الرقيق من ألوف أو
أو حولهم فيمن يفرقونه وهؤالء قواده، أو بطانته أهل يف ذلك يفرق والخليفة نحوه111
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أعتق أو األرقاء أولئك من أنجب فمن طبقاتهم، اختالف عىل الناس إىل فينتقل يبيعونه
يف يدخلون كانوا الذين غري — يومئذ وعادى كثري وذلك موىل، صار األسباب من لسبب
يتقربون وصاروا عظيمة، زيادة األمويني عرص يف املوايل عدد فتزايد وغريه. بالعقد الوالء
الصناعية مصالحهم يف العرب فاستخدمهم شؤونهم، من إليه يحتاجون بما مواليهم من
أكثر كان ولذلك والسياسة؛ بالرياسة هم واشتغلوا العلمية، أو الدينية أو الزراعية أو

املوايل. من والحجاب والكتاب واملغنني والشعراء القراء
استطاع إذا وهؤالء مواليه، من فيصريون ويعتقهم العبيد فيبتاع املوىل يثري وقد
أحيانًا يتفق حتى وهكذا مواليه، صاروا وإعتاقهم العبيد اقتناء أوالده بعض أو أحدهم
الفقيه وهب بن هللا فعبد — أكثر أو موىل موىل موىل أو موىل، موىل الرجل يكون أن
وكذلك الفهري. أنس بن يزيد موىل وهذا زمانة، بن يزيد موىل كان الشهري املالكي
موىل الشاعر مناذر ابن وكان وغريهم. أسامة وأبو سعد، بن والليث سامة، بن حماد
النبي موايل من هللا وعبيد بكرة، أبي بن هللا عبيد موىل وسليمان القهرمان، سليمان
سليمان وادَّعى ثقيف، من عربي أنه ادَّعى هذا هللا عبيد أن ذلك من وأغرب ملسو هيلع هللا ىلص.112
يربوع، بن جبري بني من عربي أنه مناذر ابن وادَّعى تميم، من عربي أنه القهرمان
نسبة بلغت وقد دعّي. موىل دعّي ملوىل ملوىل ودعيٍّا موىل، موىل موىل مناذر ابن فيكون
الحديث، أهل من وإخوته دينار بن خالد بن فداود درجات، خمس إىل عندهم الوالء
موىل ومسحل مسحل، موىل ومثقب مثقب، موايل حنني وآل حنني، آل موايل من وكلهم
وقس موىل. موىل موىل موىل موىل فهو املطلب113 عبد بن العباس موىل وشماس شماس،
والرتكي والفرغاني الفاريس وفيهم العرص، ذلك يف املوايل تكاثر عىل يدل مما ذلك، عىل
إليه يحتاج بما يشتغلون وغريهم، والسندي والرببري والرومي والخراساني والديلمي

واآلداب. والصناعات املهن من العرب
زاد ربما منهم، كبري عدد العرب من قبيلة كل يف كان فقد املحاربني، باملوايل ناهيك
عدد واختلف نرصتها. سبيل يف وحاربوا معها، خرجوا للحرب خرجت فإذا عددها، عىل
األحرار املوايل نسبة كانت عىل أيام ففي األعرص، باختالف مواليهم إىل بالنسبة املوايل
األمويني عرص يف املوايل تكاثر ثم خمسة،114 إىل واحد كنسبة الحرب إىل يخرجون ممن
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وهم ويضطهدونهم، يحتقرونهم ذلك مع أمية وبنو األحرار. عدد عىل عددهم زاد حتى
بني جور من فر وممن اململكة. أطراف إىل سلطانهم من يفرون أو ذلك عىل يصربون

املشهور.115 املغني املوصيل إبراهيم جد ميمون أمية

العرب عىل املوايل نقمة (2-11)

وال — سواهم عىل للعرب التعصب من األمويون فيه كان ما ورأوا املوايل تكاثر فلما
من شيئًا وال عطاءً يعطونهم وال مشاة الحروب يف يستخدمونهم كانوا حتى املوايل، سيما
أمية، بني من قلوبهم فنفرت قوة نفوسهم يف ورأوا عليهم، ذلك عظم — الفيء أو الغنائم
فكل الخوارج. أو العلويني من الخالفة طلب أو الطاعة خلع من لكل عونًا وأصبحوا
من وأشهر املظلومة، الفئة وهم والعبيد، باملوايل عليهم استعان األمويني ملحاربة قام من
الحسني بدم للمطالبة العراق يف قام الذي عبيد أبي بن املختار والعبيد باملوايل حاربهم
العراق موايل أطمع املذكور فاملختار — الحنفية بن ملحمد الخالفة طلب ثم ٦٦ه، سنة
معاملتهم، لسوء ومواليهم أسيادهم عىل ناقمني وكانوا الدواب، عىل وأركبهم الغنيمة يف
من غيًظا اإلسالم ترك من وفيهم العبيد، أباق من كبري عدد وجاءه متطوعني فجاءوه
الحرب يف أبلوا وقد األحرار116 عدد أضعاف املختار جند يف املوايل عدد فكان أمية. بني
الحرب تلك يف القتىل أكثر كان ولذلك أسيادهم؛ عىل لنقمتهم األحرار، بالء من أكثر معه
العرب من فيهم ليس ،٦٠٠٠ ٦٧ه سنة معركة يف قتالهم عدد بلغ فقد املوايل، من
وقتل حسنًا فوًزا للحسني باالنتقام املختار وفاز املوايل117 من وسائرهم ،٧٠٠ إال األحرار
«إنك يقولون: إليه بعثوا وعبيدهم بمواليهم املختار انتصار الكوفة وجهاء رأي وملا قتلته.
مواليكم، تركت أنا «إن فأجابهم: فيئنا» وأعطيتهم الدواب عىل فحملتهم بموالينا. آذيتنا
هللا عهد الوفاء عىل وتعطونني الزبري، وابن أمية بني معي تقاتلون لكم، فيئكم وجعلت
وفاز املوايل جند من أول واملختار يرضوا. فلم اإليمان؟» من إليه أطمنئ وما وميثاقه،
العقالء الخلفاء وأصبح أعداءها، ونرصوا بها واستخفوا الدولة عىل ذلك فجرأهم بهم،
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فإنه معاوية، أمية بني من العطاء لهم فرض من وأول ونحوه بالعطاء يسرتضونهم
وجعلها ،٢٥ إىل سليمان أبلغها ثم ،٢٠ جعلها امللك فعبد درهًما، ١٥ واحد لكل جعل
يستخدمونهم كانوا العمال ألن لهم؛ يعطى كان قلما الفرض ذلك أن عىل 118٣٠ هشام

رزق.119 وال عطاء بال غالبًا
فيه، ثقة لسيده وكان نرصته، يف استهلك ومحاسنة رضاء مواله من آنس إذا واملوىل
بمهامهم إليهم يعهدون مواليهم، من جماعة يقربون كانوا فقد أمية بني خلفاء حتى
الدفاع يف ويستميتون لهم يخلصون واملوايل أمورهم، يف ويستشريونهم منزلتهم ويرفعون
املفاخرات تقوم وكانت مواليهم، نرصة يف يستميتون هاشم بني موايل كان كما عنهم،

ذكرها. تقدم وقد وسياب سديف مفاخرات وأشهرها الحزبني، بني
بني أيام يف حتى املراتب، أعىل إىل يرتقي أو رفيع، أصل من املوىل يكون وقد
أهل موىل فريوز وأشهرهم العراق موايل وأعظم عليهم، وتعصبهم اضطهادهم رغم أمية
«من الحجاج: فقال الحجاج، عىل األشعث ابن مع وخرج الواليات ويل فإنه الخشخاش،
بالحجاج برأس جاءني «من فريوز: فقال درهم»، آالف عرشة فله فريوز برأس جاءني
عليه فقبض خراسان، إىل فريوز هرب األشعث ابن غلب فلما درهم». ١٠٠٠٠٠ فله
عىل املشقوق القصب بسل عذبه أن بعد فقتله الحجاج، إىل به وبعث هناك املهلب ابن

جسمه.120

بالعربيات املوايل زواج (3-11)

القائمني مع عليها يقومون الدولة، أعداء اإلجمال عىل كانوا أمية بني أيام يف املوايل أن عىل
فازداد العجم، عىل العرب عصبية من والجور االحتقار من يقاسونه كانوا ملا انتقاًما
بالعربيات، زواجهم منعوا منهم» القوم «موىل النبي: قال أن فبعد لهم. تحقريًا األمويون
الزواج عىل موىل تجرأ فإذا اإلسالم121 قبل ببناتهم العرب زواج يمنعون الفرس كان كما
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فإنهم الروحاء، يف سليم بني ألعراب حدث كما منه، طلقها الوايل إىل أمره وبلغ بعربية
وايل إىل بعضهم فوىش فزوجوه، بناتهم إحدى مواليها بعض إليهم فخطب الروحاء جاءوا
ولحيته رأسه وحلق سوط مائتي املوىل ورضب الزوجني بني الوايل ففرق بذلك، املدينة
الوليد: أبو واسمه الوايل عمل مدح بعد ذلك يف الخارجي بشري بن محمد فقال وحاجبيه،

ال��ول��ي��د أب��و ال��ت��راب ت��ح��ت وه��م ق��وم ب��ن��ات ل��ح��وم ح��دب��ا ح��م��ى
وال��خ��دود ال��ح��واج��ب س��ل��ب وف��ي ن��ك��ال ل��ل��م��ول��ى ال��م��ئ��ت��ي��ن وف��ي
م��زي��د؟ م��ن ال��م��وال��ي ي��ج��د ف��ه��ل ك��س��رى ب��ب��ن��ات ك��اف��أت��ه��م إذا
ال��ع��ب��ي��د122 إل��ى ال��ع��ب��ي��د أص��ه��ار م��ن ل��ل��م��وال��ي أن��ص��ف ال��ح��ق ف��أي

أهل أو الرفيعة املنزلة أهل من كانوا ولو باملوايل، ذلك مثل يفعلون كانوا ما وكثريًا
عربية فتزوج موىل، كان ولكنه التابعني كرام من عون بن هللا عبد فإن والتقوى، العلم

بالسياط.123 بردة أبي بن بالل فرضبه
كان ما رغم منه يستنكفون العرب وظل اإلسالم، قبل شائًعا كان املنع ذلك أن عىل
أيام من حروبهم يف املسلمني نرص الفاريس فسلمان وغريه. املذكور الحديث نص من
ألنه بها؛ فوعده ابنته الخطاب بن عمر إىل فخطب اإلسالم، يف كبري فضل وله النبي،
بن عمرو إىل وشكاه غضب ذلك بلغه فلما هللا عبد ابنه أما بأًسا، بها زواجه يف ير لم
يف — وجل عز — هلل يتواضع املؤمنني أمري أن هللا، عبد أبا يا لك «هنيئًا له: فقال العاص

أبًدا».124 إليه تزوجت ال وهللا «ال وقال: سلمان فغضب بابنته»، تزويجك
وهو سواهم، عىل للعرب تعصبًا تقبيحه يف األمويون بالغ بالعربية املوىل فتزويج
اعتربه وال الدين يف محرًما يكن لم ذلك ولكن العربية. بغري العربي زواج من أقبح عندهم
االثني األئمة أحد وهو — العابدين بزين املعروف عيل بن الحسني بن فعيل التقوى، أهل
فلما الفرس، ملوك آخر يزدجرد بنت سالمة أمه كانت — التابعني سادات ومن عرش
بن امللك عبد إليه فكتب وتزوجها، له جارية وأعتق أبيه موىل بثريد زوجها أبوه تويف

ج١٤. ١٥٠ األغاني 122
.١٦٧ املعارف 123

ج٣. ١٣٢ الفريد العقد 124
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حسنة، أسوة هللا رسول يف لكم كان «لقد العابدين: زين إليه فكتب بذلك. يعريه مروان
وزوَّجه حارثة بن زيد وأعتق وتزوجها، أخطب بن حيي بنت صفية هللا رسول أعتق وقد

جحش». بنت زينب عمته بنت
عربي، غري أنه باعتبار تحقريه فرأوا األمويون وأما املوىل، منزلة يرفع فاإلسالم
من رجل يف أشعارهم ومن املوايل. بمصاهرة يعريون الناس وأصبح أيامهم يف ذلك وشاع
القيس عبد آل يؤنب بجري أبي قول املوايل أحد من ابنته زوج بالبحرين القيس عبد بني

قال: والتاجر الزارع ومنهم املوايل لتزويجهم

ت��اج��ر؟ وآخ��ر زراع دع��ارة ق��ب��ل��ت��م أن إل��ى ص��رت��م ق��ل��ة أم��ن
األح��ام��ر؟ س��راة م��ن ج��ع��د وأب��ي��ض ف��اح��م وأس��ود روم��ي وأص��ه��ب
ال��م��ن��اك��ر إح��دى ال��ن��اس ف��ي ج��ئ��ت��م ل��ق��د ن��س��ي��ب��ك��م وك��ل ش��ت��ى ش��ك��ول��ه��م
ال��م��ش��اف��ر غ��ل��ي��ظ زن��ج��يٍّ��ا ك��ان وإن ف��م��ص��دق م��ن��ك��م إن��ي ق��ال: م��ت��ى
ال��م��ع��اذر ب��ص��دق أوف��ى وك��ل��ه��م ج��دوده ال��ن��س��اء واف��ى أك��ل��ه��م
ال��ع��ش��ائ��ر ف��ي م��ع��روف��ة ن��س��ب��ة ل��ه أول��ي��ة ف��ي ك��ان ق��د وك��ل��ه��م
ال��ص��واغ��ر ل��ألن��وف ورغ��ًم��ا ف��ج��دًع��ا ف��ي��ك��م ي��ن��ك��ح س��وف أن ع��ل��م��ك��م ع��ل��ى
ش��اع��ر؟ م��ق��ال��ة م��ن وج��ل��ت��م وه��ال وت��ك��رًم��ا ع��ف��ًة أت��ي��ت��م ف��ه��الَّ
م��ف��اخ��ر ك��ل ج��از ق��د وف��خ��رك��م ب��ن��ات��ك��م ف��ي ظ��اه��ًرا أم��ًرا ت��ع��ي��ب��ون
ال��ع��م��ائ��ر ت��ل��ك خ��ي��ر ع��ب��س ع��م��ارة ج��ده ك��ان م��غ��رم م��ن��ك��م ش��اء م��ت��ى
ج��اب��ر ب��ن ال��رئ��ي��س زب��ان وزب��ان دارم زرارة أو ب��در ب��ن وح��ص��ن
ع��ام��ر ب��ن ه��الل م��ن ت��ج��اًرا ل��ع��ل ن��اس��يً��ا ك��ن��ت وإن أدري ال ص��رت ف��ق��د
ي��ح��ام��ر م��ن ع��ص��ب��ة ت��م��ي��ًم��ا وع��ل م��ذح��ج آل م��ن ال��ت��رك رج��ال وع��ل
ب��ال��ح��واض��ر بُ��دل��ت ال��ب��وادي وع��ل ع��ال��ج آل م��ن ال��ع��ج��م رج��ال وع��ل
ال��ب��راب��ر وب��ي��ن ق��رب��ى وب��ي��ن��ك��م خ��ن��دف أوالد ال��ه��ن��د ب��أن زع��م��ت��م
ع��ام��ر ب��ن ع��م��رو أوالد م��ن وب��رج��ان ب��اس��ل ض��ب��ة اب��ن ن��س��ل م��ن ودي��ل��م
األك��اس��ر م��ل��وك ب��ق��رب��ان وأول��ى م��ن��ك��م أك��رم األم��الك األص��ف��ر ب��ن��و
م��ج��اه��ر؟ دع��يٍّ م��ن ش��رٍّا ت��ر ول��م م��ج��اه��ًرا دع��يٍّ��ا ص��ه��ري ف��ي أأط��م��ع
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ط��اه��ر125 واب��ن ط��اه��ًرا ج��ه��ًال وي��م��دح وع��ش��ي��ره ع��رض��ه ل��ؤًم��ا وي��ش��ت��م

من يستنكفون كانوا أنفسهم املوايل إن حتى الناس أذهان يف االعتقاد هذا وغرس
بنت أحب — موىل وهو — الشهري املغني لنصيب ابنًا أن ذكروا بالعربية. املوىل تزويج
فجمع بذلك نصيب فعرف طلبه، إىل فأجابه أخيه من فخطبها مات، قد مواله وكان مواله
من هذا ابني «أزوجت له: وقال مواله أخي إىل نصيب أقبل حرضوا فلما الحي وجوه
فجروه هذا ابني برجل «خذوا سود: له لعبيد نصيب فقال «نعم»، قال: أخيك؟» ابنة
به». أللحقتك أذاك أكره أني «لوال مواله: ألخي قال ثم ففعلوا، مربًحا» رضبًا فارضبوه

جيبه.126 من العقد عىل وأنفق الفتاة، فزوجه الحي أرشاف من شاب إىل نظر ثم
يسترش لم ما لرجل ابنته يزوج وال لنفسه امرأة يخطب يكن لم فاملوىل ذلك ومع
أخيها، إىل وال أبيها إىل يذهب ال املوايل بنات من فتاًة يخطب أن رجل أحب فإذا مواله،
األخ أو األب زوجها وإن فال. وإال زوجت موالها ريض فإن مواليها، من يخطبها وإنما

سفاًحا.127 ذلك ُعدَّ بها دخل قد كان وإن النكاح، فسخ مواليه رأي بغري
وخصوًصا العرب غري تحقري إىل جرهم للعرب أمية بني تعصب أن القول: وجملة

أيديهم. من الدولة إخراج يف املساعدين أكرب وكانوا عليهم هؤالء فنقم املوايل،

عرصاألمويني يف وأحكامهم الذمة أهل (12)

اإلسالم أول يف الذمة أهل عهود (1-12)

اإلسالم بالد يف املستوطنون هم الذمة وأهل والضمان، واألمان العهد اللغة يف الذمة
وأعراضهم أرواحهم عىل فأمنوا الجزية دفعوا ألنهم ذلك؛ لهم قيل املسلمني. غري من
إىل نسبة الكتاب» «أهل القرآن دعاهم وقد واليهود، النصارى من وأكثرهم وأموالهم،
النبوي الحديث ويف خريًا. بهم وأوىص عليهم أثنى وقد واإلنجيل، التوراة املقدس الكتاب
أنه ملسو هيلع هللا ىلص النبي عن رووا فقد مرص، قبط وخصوًصا الذمة، أهل بمحاسنة كثرية أقوال

ج٣. ٢٣٢ الفريد العقد 125
ج١. ١٣٦ األغاني 126

ج٢. ٧٣ الفريد العقد 127
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أن إىل إشارة ورحًما» ذمًة لهم فإن خريًا، بالقبط فاستوصوا مرص افتتحتم «إذا قال:
السحم السوداء، املدرة أهل الذمة، أهل يف هللا «هللا وقال: منهم، العرب أبي إسماعيل أم

وصهًرا». نسبًا لهم فإن الجعاد،
خريًا، الذمة بأهل قوادهم أوصوا للفتح جيًشا أنفذوا إذا الراشدون الخفاء وكان
عىل وعاهدوهم صالحوهم بالصلح املدن أهل جاءهم وإذا ورهبانهم. النصارى سيما وال
ونوعها الجزية مقدار ويختلف رؤوسهم. عن الجزية من يؤدونه ما مقابل يف الحماية،
رشوط صلح ولكل الكتاب، وأهل املسلمني بني الرتايض مقتىض وعىل األحوال، باختالف
الذمة أهل بحماية املسلمني عىل تقيض حال كل يف ولكنها البالد، باختالف تختلف
عرض وإذا حمايتهم، عن املسلمون امتنع الجزية أداء عن امتنعوا فإذا عنهم. والدفاع

الدفع.128 عن اإلمساك الذمة ألهل جاز حمايتهم يمنع ما للمسلمني
بحمايتهم فيها املسلمون عاهدهم الذمة، ألهل كتبت كثرية عهود الفتوح تاريخ ويف
أيلة صاحب إىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي ككتاب الجزية، من يؤدونه ما مقابل يف أعمالهم، وتسهيل
كتاب وهاك للهجرة. التاسعة السنة يف تبوك غزوة أثناء يف أذرح أهل وإىل العقبة)، (يف

أيلة: صاحب إىل ملسو هيلع هللا ىلص النبي

رؤبة بن ليحيى هللا رسول ومحمد هللا من أمنة هذه الرحيم. الرحمن هللا بسم
النبي، محمد وذمة هللا ذمة لهم والبحر الرب يف وسياراتهم سفنهم أيلة: وأهل
منهم أحدث فمن البحر، وأهل اليمن وأهل الشام أهل من معهم كان ومن
ال وأنه الناس، من أخذه ملن طيب وإنه نفسه، دون ماله يحول ال فإنه حدثًا،

بحر.129 أو بر من يردونه طريًقا وال يردونه، ما يمنعوا أن يحل

مقنا: وأهل أذرح أهل إىل كتابه وهاك

سلم مقنا: وأهل حبيبة بني إىل هللا رسول محمد من الرحيم. الرحمن هللا بسم
فإنكم هذا كتابي جاءكم فإذا قربتكم، إىل راجعون أنكم عىل أنزل فإنه أنتم،
وكل ذنوبكم لكم غفر قد هللا رسول وأن رسوله، وذمة هللا ذمة ولكم آمنون،

الكتاب. هذا من األول الجزء 128
ج٣. ٤٠ هشام ابن 129
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وأنه هللا، رسول رسول أو هللا رسول إال قريتكم يف لكم رشيك ال به. اتبعتم دم
نفسه، منه يجري مما يجريكم ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول وأن عدوان، وال عليكم ظلم ال
هللا رسول عنه عفا ما إال والحلقة، والكراع ورقيقكم بزتكم هللا لرسول فإن
ما وربع نخيلكم أخرجت ما ربع ذلك بعد عليكم وأن هللا، رسول رسول أو
ورفعكم ذلك بعد ثريتم قد وإنكم نساؤكم، اغتزلت ما وربع عرككم صادت
أن هللا رسول فعىل وأطعتم سمعتم فإن وسخرة، جزية كل عن هللا رسول
من مقنا وأهل حبيبة بني يف ائتمر ومن مسيئكم، عن ويعفو كريمكم يكرم
أمري عليكم وليس له، رش فهو برش أطلعهم ومن له، خري فهو خريًا املسلمني
السنة يف طالب أبي بن عيل وكتب ملسو هيلع هللا ىلص. هللا رسول بيت أهل أو أنفسكم من إال

التاسعة.130

العهود وكتبوا وفارس، والعراق ومرص بالشام الفتح أثناء يف قواده ملسو هيلع هللا ىلص بالنبي واقتدى
كتبه الذي الوليد بن خالد عهد منها — الجزية مقابل يف تقدم ما نحو عىل الذمة ألهل

نصه: وهذا الشام، ألهل

دخلها إذا دمشق: أهل الوليد بن خالد أعطى ما هذا الرحيم. الرحمن هللا بسم
وال يهدم، ال مدينتهم وسور وكنائسهم، وأموالهم أنفسهم عىل أمانًا أعطاهم
ال واملؤمنني، والخلفاء رسوله وذمة هللا عهد بذلك لهم دورهم. من يشء يسكن

الجزية.131 أعطوا إذا إال بخري إال لهم يعرض

بعلبك: أهل إىل عبيدة أبي عهد صورة وإليك

رومها بعلبك، وأهل فالن بن لفالن أمان كتاب هذا الرحيم. الرحمن هللا بسم
املدينة وأهل ودورهم، وكنائسهم وأموالهم أنفسهم عىل وعربها، وفرسها
عرش خمسة وبني بينهم ما رسحهم يرعوا أن وللروم أرحائهم، وعىل وخارجها
إىل ساروا األوىل وجمادى ربيع شهر مىض فإن عامرة، قرية ينزلوا وال ميًال،
يسافروا أن ولتجارهم علينا، ما وعليه لنا ما فله منهم أسلم ومن شاءوا، حيث

.٦٠ للبالذري البلدان فتوح 130

.١٢١ البالذري 131
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الجزية، منهم أقام من وعىل عليها، صالحنا التي البالد من أرادوا حيث إىل
شهيًدا.132 باهلل وكفى هللا شهد والخراج،

وغريهما، وقاص أبي بن وسعد العاص بن عمرو مثل الفاتحني، سائر عهود عليه وقس
يشرتطون كانوا أنهم عىل وغريها، واألندلس وأفريقية وفارس وفلسطني والعراق مرص يف

صاغرون. وهم يٍد عن الذمة أهل يؤديها أن الجزية يف
فتحت التي واألحوال البالد باختالف ورفًقا شدًة تختلف فكانت الصلح رشوط أما

العراق. صلح غري الشام وصلح الشام، صلح عن يختلف مرص فصلح بها،

النبوية العهدة (13)

ورهبانهم النصارى إىل كتبه ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن يقولون: عهد من نسخ الناس أيدي وبني
أن ويقولون: مغًزى. وتتفق ا نصٍّ تختلف املذكورة والنسخ النبوية»، «العهدة يسمونه
الثانية السنة يف النبي مسجد يف ووضع طالب، أبي بن عيل بخط كتب املذكور العهد
طور دير يف محفوظة كانت نسخة ذلك ومن األديار، إىل نسخ منه وحملت للهجرة،
عرش السادس القرن أوائل يف األستانة إىل العثماني الفاتح سليم السلطان فنقلها سينا،
النسخة وأبقوا الرتكية، اللغة إىل فنقلوها رشعي، مجلس عىل عرضها أن بعد للميالد،
ذلك يف نص يف الواردة حقوقهم برعاية عهود مع العربي األصل وصورة الدير يف الرتكية
النبوية العهدة نص وإليك — اآلستانة133 إىل األصلية العربية النسخة وحملوا العهد،

البسملة:134 بعد بك ألفريدون سالطني» «منشآت كتاب عن نقًال

ونذيًرا مبًرشا رسوله أجمعني، الناس كافة إىل هللا عبد بن محمد كتبه كتاب هذا
هللا وكان الرسل بعد حجة للناس يكون لئال خلقه؛ يف هللا وديعة عىل ومؤتمنًا
مشارق من النرصانية، دين تنحل وملن النصارى ملة ألهل كتبه حكيًما، عزيًزا
جعل ومجهولها، معروفها وعجمها فصيحها وبعيدها قريبها األرضومغاربها

.١٣٠ البالذري 132
السابعة. السنة من و١٧ ١٥ الهالالن 133

بطركخانة). (مادة والقضاء اإلدارة قاموس 134
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كان أمره، ما وتعدى غريه إىل وخالفه فيه الذي العهد نكث فمن عهًدا لهم
كان سلطانًا مستوجبًا، وللعنته مستهزئًا وبدينه ناقًضا ومليثاقه ناكثًا هللا لعهد
مغارة أو واد أو جبل يف سائح أو راهب احتمى وإن — املسلمني من غريه أم
كل من عنهم أذبُّ ورائهم من أكون فأنا بيعة، أو رمل أو سهل أو عمران أو
وأنا ذمتي وأهل رعيتي ألنهم وأتباعي؛ وملتي وأهيل وأعواني بنفيس لهم غرية
ما إال بالخراج، القيام من العهد أهل يحمل التي املؤن يف األذى عنهم أعزل
يغري وال ذلك، من يشء عىل إكراه وال جرب عليهم وليس نفوسهم، له طابت
سائح وال صومعته من حبيس وال رهبانيته من راهب وال أسقفيته من أسقف
من يشء يدخل وال وبيعهم، كنائسهم بيوت من بيت يهدم وال سياحته، من
شيئًا فعل فمن منازلهم، بناء يف وال املسلمني مساجد بناء يف كنائسهم مال
وال واألساقفة الرهبان عىل يحمل وال رسوله. وعهد هللا عهد نكث فقد ذلك من
يف بحر أو بر من كانوا أينما ذمتهم أحفظ وأنا غرامة، وال جزية يتعبد من
كل من وأماني وميثاقي ذمتي يف وهم والشمال، والجنوب املغرب أو املرشق
مما يلزمهم ال املباركة واملواضع الجبال يف بالعبادة ينفرد من وكذلك مكروه،
يعاونون وال أفواههم، برسم لكونه يشاطرون وال عرش، وال خراج ال يزرعونه
أصحاب من وال بجرببة، وقيام حرب يف بخروج يلزمون وال الغلة، إدراك عند
درهما عرش اثني من أكثر هو مما والتجارات والعقارات األموال وذوي الخراج
هي بالتي إال يجادلون وال شطًطا منهم أحد يكلف وال عام، كل يف بالجملة
كانوا حيثما املكروه أذية عنهم يكف الرحمة، جناح تحت ويحفظونهم أحسن،
ويمكنها برضاها فعليها املسلمني عند النرصانية صارت وإن — حلوا وحيثما
هللا عهد خان ومن دينها، هوى وبني بينها يحال وال بيعها، يف الصالة من
بيعهم مرمة عىل ويعاونون ورسوله، ميثاقه عىص فقد ذلك من بالضد واعتمد
أحد يلزم وال بالعهد، وفعالهم دينهم عىل لهم مقبولة تلك وتكون ومواضعهم،
إىل أبًدا العهد هذا يخالف وال عنهم، يذبون املسلمون بل سالح بنقل منهم

ا.ه. الدنيا. وتنقيض الساعة تقوم حني

عموًما والرهبان للنصارى عهًدا أعطى قد كان إذا ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن اعتقادنا يف والغالب
من فكتبوه أصله وضاع تنويس أو وطولوه، مختًرصا كان لعله أو العهد، هذا غري فهو
يذكر لم إذ سيايس، لغرض أنفسهم عند من العهد هذا وضعوا النصارى أن أو عندهم،
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األوىل، األزمنة يف املسلمني ُكتَّاب من غريهم أو الفتوح مؤرخي من أحد العهد هذا خرب
السنة يف وخصوًصا اإلسالم، صدر يف معروًفا يكن لم مما وألفاظه عبارته يف عما فضًال

للهجرة. الثانية

عمر عهد (14)

من واحد غري إليه أشار الشام، ألهل الخطاب بن عمر بعهد يعرف عهًدا أيًضا ويذكرون
الوليد بن محمد بن محمد بكر أبو منهم بنصه بعضهم أورده وقد املسلمني، مؤرخي
عن نقًال امللوك» «رساج كتاب يف أورده ٥٢٠ه، سنة املتوىف املالكي الطرطويش الفهري
ابن برواية املذكور العهد صورة وإليك ،٧٨ سنة املتوىف األشعري غنم بن الرحمن عبد

قال: غنم

الشام: أهل نصارى صالح حني — عنه هللا ريض — الخطاب بن لعمر كتبنا
نصارى من املؤمنني أمري عمر هللا لعبد كتاب هذا الرحيم. الرحمن هللا (بسم
وأموالنا وذرارينا ألنفسنا األمان سألناكم علينا قدمتم ملا إنكم (كذا) مدينة
ديًرا حولها فيما وال مدائننا يف نحدث أال أنفسنا عىل لكم ورشطنا ملتنا، وأهل
كان ما وال منها خرب ما نجدد وال راهب، صومعة وال قلية وال كنيسة وال
للمارة أبوابها نوسع وأن نهار. وال ليل يف املسلمني خطط يف منها مختطٍّا
نؤوي وال نطعمهم. ليال ثالث املسلمني من بنا مر من ننزل وأن السبيل، وابن
أوالدنا نعلم وال للمسلمني، ا غشٍّ نكتم وال جاسوًسا، منازلنا يف وال كنائسنا يف
قرابتنا ذوي من أحًدا نمنع وأال أحًدا، إليه ندعو وال رشعنا، نظهر وال القرآن،
إذا مجالسنا من لهم ونقوم املسلمني نوقر وأن أراد، إن اإلسالم يف الدخول
وال عمامة، وال قلنسوة من لباسهم من يشء يف بهم نتشبه وال الجلوس، أرادوا
بالرسوج، نركب وال بكناهم نكتني وال بكالمهم نتكلم وال شعر، فرق وال نعلني
عىل ننقش وال معنا، نحمله وال السالح من شيئًا نتخذ وال السيوف نتقلد وال
حيثما زينا ونلزم رؤوسنا مقادم نجز وأن الخمور. نبيع وال بالعربية خواتمنا
من يشء يف وكتبنا صلباننا نظهر وال أوساطنا عىل الزنانري نشد وأن كنا،
خفيًفا، رضبًا إال كنائسنا يف نواقيسنا نرضب وال أسواقهم، وال املسلمني طرق
نخرج وال املسلمني، حرضة من يشء يف كنائسنا يف بالقراءة أصواتنا نرفع وال
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يشء يف النريان نظهر وال موتانا، مع أصواتنا نرفع وال باعوثنا وال شعانيننا
ما الرقيق من نتخذ وال بموتانا، نجاورهم وال أسواقهم، وال املسلمني طرق من
ريض — عمر أتيت فلما منازلهم)، إىل نتطلع وال املسلمني سهام عليه جرى
عىل ذلك رشطنا املسلمني، من أحًدا نرضب (وال فيه زاد بالكتاب — عنه هللا
رشطناه مما يشء يف خالفنا نحن فإن األمان، عليه وقبلنا ملتنا وأهل أنفسنا
املعاندة أهل من يحل ما منا حل وقد لنا، ذمة فال أنفسنا عىل وضمنا لكم
اشرتطهما حرفني فيه وألحق سألوه ما (أمِض عمر إليه فكتب والشقاق)،
ومن املسلمني، سبايا من شيئًا يشرتوا ال أن أنفسهم: عىل رشطوه ما مع عليهم

ا.ه.135 عهده. خلع فقد عمًدا مسلًما رضب

فهدم أمر أنه وذلك أيًضا، عمر وضعها بالكنائس تتعلق أحكام املذكور بالعهد ويلحق
ال أن وأمر اإلسالم، بعد كنيسة تحدث أن من ومنع اإلسالم، قبل تكن لم كنيسة كل
رأس عىل كرس إال كنيسة من خارج صليب يظهر وال كنيسة من خارجة عليه تظهر

صاحبه.136
سائر يف جاء ملا خالًفا لهم، وتصغريًا النصارى عىل ضغًطا العهد هذا نص يف وترى
بن عمر عدل من معروف هو ملا وخالًفا اإلسالم، صدر يف الصلح كتب أو األمان عهود
يف لهجته صدق عىل تدل فإنها حياته سرية من يستدل كما الذمة، بأهل ورفقه الخطاب
املسلم كان ولو منه له اقتص مسيحي إىل مسلم أساء إذا فكان والعمل، والقول الفكر
«يا لعمر: وقال وابنه العاص بن عمرو من القبطي لذلك اقتص كما الصحابة، كبار من

أحراًرا؟».137 أمهاتهم ولدتهم وقد الناس تعبدتم كم ُمذْ عمرو
أنه الذهن إىل فيتبادر العهد، هذا ونص املناقب هذه بني تناقًضا وهلة ألول فنرى
يختلف حاله ولكن النبوية، العهدة نص عن قلنا كما بأزمان، عمر عرص بعد موضوع
التناقض سبب يف ثم عمر، إىل نسبته صحة يف أوًال فلننظر صحته. يرجح بما حالها عن

مناقبه. وبني بينه الظاهر

.٢٨٣ امللوك رساج 135

.٢٨٦ امللوك رساج 136

الكتاب. هذا من األول الجزء 137
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عمر إىل العهد هذا نسبة (15)

فهو بنصه هو هذا يكن لم إن الشام، لنصارى عهًدا كتب عمر أن اعتقادنا يف األرجح
الرتجيح: هذا وسبب األقل، عىل بمعناه

فالطرطويش اإلسناد، بطريق األصيل بنصه املسلمني كتب يف وارد املذكور العهد أن (١)
إىل اإلسناد بطريق العهد نص أورد فإنه للهجرة، السادس القرن أهل من كان وإن
من نقله أنه عىل يدل مما اإلسالم، أوائل يف املحققني املؤرخني عادة عىل األصيل، الراوي

قديم. كتاب
املهمة، والسياسة األدب كتب من هو العهد هذا نص أورد الذي امللوك» «رساج أن (٢)
وأخذ الباجي الوليد أبا صحب األندلس، علماء أكرب من ومؤلفة الفكاهة، كتب من وليس
ومرص بغداد وجاء واألدب، والحساب الفرائض وقرأ له، وأجاز الخالف مسائل عنه
بها ودرس وسكنها الشام وأتى الجرجاني، أحمد أبي وعيل الشايش بكر أبي عىل وتفقه
تحقريهم، يرى النصارى عىل متعصبًا ذلك مع وكان ورًعا. زاهًدا عامًلا فقيًها إماًما وكان
رجل األفضل وبجانب بمرص الجيوش أمري ابن شاهنشاه األفضل عىل دخل أنه واتفق

أنشد: ثم بكى حتى األفضل فوعظ نرصاني

واج��ب م��ف��ت��رض وح��ق��ه ق��رب��ة ط��اع��ت��ه ال��ذي ذا ي��ا
ك��اذب أن��ه ه��ذا ي��زع��م أج��ل��ه م��ن ش��رف��ت ال��ذي إن

عىل حمله هذا تعصبه ولعل موضعه138 من الفضل فأقامه النرصاني إىل وأشار
من فيه توهموا ملا إغفاله يف سبقوه الذين أكثر رغبة مع كتابه، يف العهد هذا إثبات
عند من العهد هذا وضع الطرطويش أن يقال: وال الراشدين. الخلفاء ملناقب املغايرة

الكذب. عن نفسه ينزه والتقوى الزهد من منزلته يف كان من ألن نفسه؛
وردت كما الذمة، أهل أحكام من الفقه كتب يف واردة العهد هذا مواد أكثر إن (٣)
الطرطويش. زمن قبل كتب األحكام هذه وأكثر 139 تقريبًا الحريف بمعناها العهد هذا يف

ج١. ٤٧٩ خلكان ابن 138
.٥٧٤ الهداية 139
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إشارة العهد هذا إىل أشار وبعضها واإلدارة، السياسة كتب يف ذلك من جاء بما ناهيك
سنة املتوىف للماوردي السلطانية األحكام كتاب يف جاء فقد نصه. بعض وأورد رصيحة
«وإذا قوله: والخراج الجزية بباب سنة) وسبعني بخمس الطرطويش قبل (أي: ٤٥٠ه
وال يأكلون، مما أيام ثالثة املسلمني من بهم مر من ضيافة عىل — النصارى — صولحوا
السواد أهل عىل ذلك وجعل شعري، غري من دوابهم وتبيت دجاجة، وال شاة ذبح يكلفهم
ومستحب، مستحق رشطان: الجزية عقد يف عليهم ويشرتط — قال أن إىل — املدن دون

رشوط: فستة املستحق أما

له. تحريف وال فيه بطعن تعاىل هللا كتاب يذكروا ال أن (١)
ازدراء. وال له بتكذيب ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول يذكروا ال أن (٢)

فيه. قدح وال له بذم اإلسالم دين يذكروا ال أن (٣)
نكاح. باسم وال بزنا مسلمة يصيبوا ال أن (٤)

دمه. وال ملاله يتعرضوا وال دينه عن مسلًما يفتنوا ال أن (٥)
أغنياءهم. يؤووا وال الحرب أهل يعينوا ال أن (٦)

وتأكيًدا لهم إشعاًرا تشرتط وإنما رشط، بغري فتلزم ملتزمة الحقوق الستة فهذه
فستة املستحب وأما لعهدهم. نقًضا الرشط بعد ارتكابها ويكون عليهم، العهد لتغليظ

أشياء:

الزنار. وشد الغيار بلبس هيئاتهم تغيري (١)
األبنية. يف املسلمني عىل يعلوا ال أن (٢)
نواقيسهم. أصوات يسمعوهم ال أن (٣)

صلبانهم. بإظهار وال الخمر برشب يجاهروهم ال أن (٤)
موتاهم. دفن يخفوا أن (٥)

إلخ.140 وهجانًا عتاًقا الخيل ركوب من يمنعوا أن (٦)
والتبويب. الرتتيب بعد حرفيٍّا عمر عهد نص يكون يكاد هذا املاوردي فقول

األثري ابن أن ذلك ويؤيد امللوك. رساج كتاب قبل معروًفا كان املذكور فالعهد
حوادث يف كقوله عمر، إىل وبنسبه بفحواه اعرتافه عىل تدل إشارة إليه أشار

.١٣٨ املاوردي 140
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عليهم رشطه ما ولبس بالغيار، الذمة أهل بإلزام الخليفة توقيع «وأخرج ٤٨٤ه: سنة
الخطاب».141 بن عمر املؤمنني أمري

أهل عهود تجديد أرادوا إذا كانوا لإلسالم األوىل القرون يف األولني الخلفاء أن (٤)
ونحوه. الزي تغيري من العهد هذا فحوى مثل عليهم فرضوا النصارى، سيما وال الذمة،
التقي الخليفة العزيز عبد بن عمر وأقدمهم األول، بالقرن العهد هذا اتصال عىل يدل مما
رد أراد أموي خليفة أول وهو الخطاب، بن عمر المه وجده سميه آثار باقتفائه املشهور
حيث من وخصوًصا رشوطه أكثر أغفلوا قد وكانوا عمر، عليهم رشطه ما إىل النصارى
األكسية ويلبسوا العمائم يضعوا أن فأمرهم العمامة، بلبس باملسلمني وتشبهوا اللباس،
النصارى، اضطهدوا الذين الخلفاء سائر ذلك عىل وقس اإلسالم. من بيشء يتشبهوا وال

سرتى. كما عمر عهد فحوى إىل يرجعون كانوا فإنهم

ومناقبه عمر عهد (16)

من بيانه يف بد وال نظر، ففيه عمر ومناقب العهد هذا بني التناقض من يظهر ما أما
العهد: ذلك وفحوى عمر مناقب بني املقابلة

الخطاب بن عمر مناقب (1-16)

الغرية مع والتقوى والشدة، الضمري وحرية الرصاحة مع العدل عمر مناقب أظهر
يحكم أن يبايل ال حتى عادًال كان فقد ونرشه، تأييده يف والرغبة اإلسالم عىل الشديدة
يتمثلون اليوم إىل املسلمون يزال ال مجسم للعدل مثال فهو نفسه، عىل أو ابنه عىل
غريته وكانت شأوه. يدرك أن منهم أحد يستطع ولم به، االقتداء ويحاولون بأحكامه
نرش إىل ورائه من ينظر وهو إال قوًال يقول أو عمًال يعمل فال لها، مثيل ال اإلسالم عىل
أهل ينصف أن عليه يقيض فالعدل نرصته. يف العرب كلمة وجمع مناره ورفع اإلسالم
اإلنصاف. ذلك خالل من تظهر كانت اإلسالم نرش يف رغبته ولكن ويحاسنهم، الذمة
دينهم أمر من عليه كانوا ما عىل الذمة أهل وأبقى مملكته، يف الدين حرية أطلق فقد

ج١٠. ٧٦ األثري ابن 141
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تنحرص لكي جديدة كنائس إحداث من منعهم ولكنه وكنائسهم، وقسسهم وطقوسهم
نصارى إىل يحسن أن عليه قىض والعدل يمحوها. ثم عليها اإلسالم فيتغلب النرصانية
الجزية، من بدًال الصدقة عليهم ففرض العراق، يف املسلمني لنرصتهم مكافأة العرب
ينرصوا ال أن عليهم باالشرتاط قضت اإلسالم لواء تحت العرب كلمة جمع يف رغبته ولكن

أوالدهم.142

عمر عهد فحوى (2-16)

وهي: أولية رشوط أربعة إىل يرجع املذكور العهد وفحوى

معبًدا. النصارى يحدث أال (١)
أيام. ثالثة املسلمني من بهم يمر من ينزلوا أن (٢)

للمسلمني. ا غشٍّ يكتموا وال جاسوًسا كنائسهم يف يؤووا أال (٣)
اسمهم نقش أو القرآن، تعلم أو الركوب أو اللباس من بيشء املسلمني يقلدوا أال (٤)

أختامهم. عىل بالعربية

فالرشط وأموالهم، وذراريهم أنفسهم عىل أمان لهم يكون ال الرشوط هذه بغري وأنه
تقدم. كما ونرشه اإلسالم تأييد يف عمر رغبة عىل ينطبق األول

أهل بني غرباء كانوا فقد الفتح، بالد يف املسلمني حال تستلزمه الثاني والرشط
عمر فجعلها العادة، تلك يألفون البالد تلك أهل يكن ولم ضيافة أهل والعرب الذمة،

وغريها. للحرب أسفارهم يف باملسلمني رحمة عليهم واجبًا رشًطا
… صغرية مقدمة من عمر أخالق عىل تطبيقهما يف بد فال والرابع الثالث الرشطان أما

ج٢. ٢٥٩ األثري وابن ١٨٣ والبالذري ١٩٣ املعارف 142

119



الرابع) (الجزء اإلسالمي التمدن تاريخ

وقيرصالروم الشام نصارى (17)

يف الذمة أهل سائر دون الشام نصارى عىل أخذه عمر أن العهد هذا يف يالحظ ما أول
وال العراق، نبط أو مرص قبط عىل يرسي ال فهو األمصار. سائر نصارى ودون الشام
من لذلك بد فال البالد. من بلد يف اليهود عىل وال فارس، مجوس وال حران صابئة عىل
بالد سائر عىل عاًما يجعله لم فلماذا وإال الشدة، من العهد ذلك حواه بما متصل سبب
أنهم ذلك عىل وزد الذمة؟ أهل من وغريهم والصابئة اليهود فيه يدخل لم وملاذا اإلسالم؟
وإنما تضييق وال ضغط فيه وليس كافة، الذمة ألهل آخر عهًدا143 عمر إىل ينسبون
ورأينا نصوصه، أكثر يف النبوية العهدة ويشبه والحماية، والرعاية التسامح إىل مرجعه
أحد يذكره ولم اإلسالم، صدر عبارة تخالف عبارته ألن العهدة؛ تلك يف رأينا مثل فيه
عهود أكثر ملشابهته بفحواه العرص ذلك روح يوافق ولكنه القدماء، املسلمني كتاب من
ألهل عمر يعطي أن املعقول فمن تقدم. فيما بعضها وذكرنا يومئذ كتبت التي الصلح
يشمل لهم عام وهو معاملتهم، يف ورفقه عدله عىل ينطبق ألنه املعنى؛ بهذا عهًدا الذمة

طوائفهم. كل
وكأنه الخصوص، عىل الشام لنصارى أعطى فقد بصدده نحن الذي العهد أما
أنه اعتقادنا يف والغالب إليه. دعاه لسبب إال ذلك يفعل لم فهو بالتضييق. اختصهم
النصارى، أهلها بمساعي إليها الروم رجوع من الشام لبالد صيانة الرشوط هذه اشرتط
وهي الدينية، الرابطة من الروم وبني بينهم ملا املسلمني، عىل للروم عيونًا يكونون إذ
الطوائف من طائفة فكل اليوم. هذا إىل أزمانه أقدم من الرشق يف الجامعات أقوى
من لحاكم تخضع أن عىل ظامًلا، كان ولو مذهبها من حاكم يحكمها أن تفضل الرشقية
عرصنا يف حتى القول هذا تؤيد كثرية شواهد التواريخ ويف عادًال. كان ولو دينها غري
أهله من طائفة كل فإن الديني. التسامح من املشارقة نفوس دخل ما مع الحارض،
مسيحيٍّا، حاكًما يفضل النرصاني ظلمه. أو بعدله تبايل ال دينها، ابن يحكمها أن تفضل

بالسياسة؟ مرتبط والدين العصور بتلك فكيف مسلًما، حاكًما يفضل واملسلم
كانوا ما عىل وظلوا املسلمني، سلطان يف ودخلوا للجزية، أذعنوا الشام ونصارى
قبل يقيمونها كانوا كما كنائسهم يف الصالة يقيمون وطقوسه، الدين حيث من فيه

سالطني. منشآت من نقًال بطركخانة» «مادة والقضاء اإلدارة قاموس 143
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دولة لسان ولسانهم أنطاكية، أو القسطنطينية من واألساقفة القسس يأتيهم اإلسالم،
كان اإلسالمي الفتح أن املكان هذا غري يف بينا وقد معتقدها. مثل ومعتقدهم الروم،
يشء يف للمسيحيني يتعرضون املسلمون يكن ولم عسكريٍّا، احتالًال اإلسالم صدر يف
يعرتفون وكانوا القضائية، أحكامهم وال الشخصية أحوالهم وال الدينية طقوسهم من
هذه يمس ما حدث فإذا الشام. نصارى عىل ذلك يف بسيادته القسطنطينية لصاحب
الخلفاء وكان الكنائس. حيث من وخصوًصا الخليفة، عىل الروم ملك احتج السيادة
العهود تلك حرمة خرقوا أمية بني أمر استفحل إذا حتى الشأن، هذا يف عهودهم يراعون

الراشدون. أقره مما سواها خرقوا كما
«بيعة» قيل: هذا؟» «ما فقال: ناقوس، صوت سمع امللك عبد بن الوليد أن ذكروا
إىل أمرهم النصارى فرفع يهدمون الناس فتسابق بيده ذلك بعض وتوىل بهدمها فأمر
فإن قبلك، كان من أقرها قد البيعة هذه «أن الوليد: إىل فكتب القسطنطينية قيرص
نفًعا. اعرتاضه يجد ولم أخطأوا».144 فقد أصبت تكن وإن أخطأت، فقد أصابوا يكونوا
هم أو الروم، حماية تحت اإلسالم صدر يف كانوا الشام نصارى أن عىل يدل ذلك ولكن
فضًال أوروبا. دول بعض يف اآلن يعتقدون كما لكنائسهم، حاميًا الروم قيرص يعدون
كانوا أنهم وهب وتعاليمهم. كهنتهم بواسطة الروم دولة حب من قلوبهم يف غرس عما
العرب سلطة يف دخولهم بعد فأصبحوا الدينية، الوجوه بعض من الدولة تلك عىل ناقمني
فإنها لسواها، الرضوخ تعودت التي األمم يف عادي وذلك قدمه، عىل القديم بقاء يفضلون
الكهنة يجدده كان بما ناهيك الدين. بطريق إال إخضاعها يهون وال حال عىل تستقر ال
يرجو والقيرص حديث يومئذ والفتح القسطنطينية، قيرص إىل امليل أسباب من واألساقفة
بجوار املقيمني مذهبه بأهل ذلك عىل يستعني أن عىل سلطانه، إىل البالد تلك اسرتجاع

عليهم. له عيونًا فيتخذهم املسلمني
أخبار فينقلون السبيل، هذا يف وسًعا يدخرون ال الشام نصارى بعض وكان
استطالع يف وأعانوهم منازلهم يف آووهم الروم جواسيس جاء وإذا الروم، إىل املسلمني
اسمه نقش وقد لباسهم، مثل يف وهو املسلمني بني النرصاني دخل فربما األخبار.
والشام منهم. أنه املسلمني ليوهم القرآن من شيئًا وحفظ مثلهم، خاتمه عىل بالعربية
من فخوًفا الخالفة. مركز عن لبعدها انتقاضها يخاف يزال ال وعمر بعد، فتحها يتم لم

ج٢. ١١٣ املسعودي 144
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وغريه، الركوب أو اللباس من يشء يف باملسلمني يتشبهوا ال أن أهلها عىل اشرتط ذلك مثل
للمسلمني. ا غشٍّ يكتموا وال الروم، جواسيس من أحًدا يؤووا ال وأن

رىش أهل ألنهم الكتاب؛ أهل يستعملوا ال أن عمر أوىص أيًضا السبب هذا ولنحو
جرى حديث يف النبي عن منقول املنع هذا أصل أن ويقال: بعض. أولياء بعضهم وألن
املسلمني الضطرار بها العمل يمكن لم الوصية هذه أن عىل بدر145 إىل خروجه يوم له
تزال ال الدواوين كانت إذ اإلسالم أول يف وخصوًصا والكتابة، الحساب يعرف من إىل

األصلية. بلغاتها
يكن لم إن عهًدا) استكتبهم (أو الشام لنصارى عهًدا كتب عمر أن عندنا فاألرجح
السبب أن ذلك. بعد نصه يف التغيري بعض وقوع يستبعد وال فحواه، فهو نصه هذا
كنيسة إىل الرشق نصارى أقرب ألنهم الشام؛ نصارى من خوفه الشدة من حواه فيما
عىل املسلمني واطأوا الذين وهم الكنيسة، تلك أعداء كانوا فقد القبط أما القسطنطينية.
أو للدين تعصبًا النصارى عىل للتضييق ذلك يفعل لم وأنه الفتح. لهم وسهلوا الروم

الذمة. أهل سائر عىل العهد هذا املسلمون أطلق ثم للنرصانية. كرًها

الذمة وأهل األمويون (18)

عىل الروم يخافون ال وكانوا أمية، بني إىل الخالفة أفضت ملا الذمة أهل أحكام كانت كذلك
يغزون وصاروا أهلها، عىل وتغلبوا الشواطئ احتلوا وقد فيها خالفتهم مقر ألن الشام؛
يف مساعيهم جملة يف الجزية جهة من الذمة أهل عىل ضيقوا أنهم أي البحر. يف الروم
وشددوا والخراج الجزية فزادوا الدنيا، بأسباب والتمتع األحزاب الصطناع األموال حشد
عىل بقي من وأما أسلم. ممن الجزية أخذوا حتى الناس عىل وضيقوا تحصيلهما، يف
وال عربًا ليسوا ألنهم ويحتقرونهم العذاب؛ سوء يسومونهم فكانوا الكتاب أهل من دينه
املسلمني. من العرب لغري أمية بني احتقار من علمت بعدما ذلك يف غرابة وال مسلمني.
ذلك ويؤيد الذمة. أهل ثم املوايل، ثم العرب، أولها درجات ثالث الناس يعدون وكانوا
وثلث ناس، فثلث أصناف: ثالثة مرص أهل «وجدت قال: مرص، أهل يف معاوية رأي
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يشبهون الذين والثلث فالعرب، ناس هم الذين الثلث فأما ناس. ال وثلث الناس، يشبه
القبط.146 يعني فاملساملة» ناس ال هم الذين والثلث فاملوايل، الناس

عمد تحصيلها، يف العنف أو الجزية من ينجيهم ال اإلسالم أن القبط رأى وملا
أمية بني عمال فأدرك عليهم، جزية ال والرهبان الرهبنة، بثوب التلبس إىل بعضهم
اقتضاءها بعضهم أراد حتى منهم غيًظا وازدادوا الرهبان، عىل الجزية فوضعوا غرضهم
هذه وأمثال أحيائهم147 عىل املوتى جزية يجعلوا بأن األحياء، عن فضًال األموات من
مع الكتاب، هذا من الثاني الجزء يف منها كثريًا ذكرنا أمية، بني عهد يف كثرية الحوادث

الذمة. أهل من األموال البتزاز أمية بني عمال يتخذها كان التي الطرق
حفيده إىل الخالفة أفضت إذا حتى عمر، رشوط عن وأغضوا ذلك األمويون فعل
ذلك بإحياء عماله إىل كتب أنه فيه قلده ما جملة من كان العزيز عبد بن عمر ومريده
وال األكسية، ويلبسوا العمائم يضعوا أن اإلسالم غري عىل كان من «وأمروا كقوله: العهد
وال املسلمني، من أحًدا يستخدم الكفار من أحًدا ترتكوا وال اإلسالم، من بيشء يتشبهوا
األذان. وقت النواقيس رضب عن النصارى ونهى الذمة»148 أهل من أحًدا تستخدموا

أقدر الذمة وأهل قدمناها، التي لألسباب األموال بجمع أمية بني الهتمام ونظًرا
الخراج، وأعمال والكتابة الحساب يف القتدارهم سواهم، من جمعها يف مساعدتهم عىل
لنرش ديني وجه من ذلك يهمهم يكن ولم إرادتهم، رغم السبيل هذا يف استخدموهم
نرصانية وأمه العراقيني، القرسي خالًدا ولَّوا ما ذلك ولوال النرصانية، حرص أو اإلسالم
وأراد أيامه. يف النصارى فاعتز أجلها، من النصارى ويكرم جانبها يراعي كان رومية
يف الجامع باملسجد القبلة ظهر يف بيعًة لها فابتنى تسلم، فلم اإلسالم عىل أمه خالد
النصارى يويل خالد وكان بالناقوس149 لها رضب يؤذن أن أراد إذا املؤذن فكان الكوفة،
الحكومة يف أيديهم ويطلق العزيز، عبد بن عمر وصية عكس املسلمني عىل واملجوس
ماتت نرصانية أمه كانت املشهور الشاعر ربيعة أبي بن وعمر باملسلمني. فيستبدون
فيها ويمرون املساجد يدخلون أمية بني أيام يف النصارى وكان عنقها،150 يف والصليب

ج١. ٥٠ املقريزي 146
ج١. ٢٩٥ املقريزي 147

ج٥. ٣١ األثري وابن ج٢ ٢٦٢ الفريد العقد 148
ج١٩. ٥٩ األغاني 149
ج١. ٣٢ األغاني 150
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بغري مروان بن امللك عبد عىل يدخل النرصاني الشاعر األخطل وكان أحد. يعرتضهم فال
ألنهم ذلك؛ من يستنكفون وال أحد، يعرتضه وال صليب صدره ويف سكران وهو إذن،

األنصار.151 هجو يف به يستعينون كانوا
يدخل أن إليه طلبوا يهوديٍّا أو نرصانيٍّا قربوا إذا كانوا أمية بني من الخلفاء أن عىل
إليه يحتاج يكن ولم عليه الخليفة يغضب من إال مانع، الرفض من يمنعه فال اإلسالم، يف
خلفاء بعض عىل فدخل نرصانيٍّا، الفرس رهط من وكان شمعلة أصاب كما منه، فينتقم
إذا طائًعا إال أسلم وال أبًدا، أسلم ال وهللا «ال قال: شمعلة» يا «أسلم له: فقال أمية بني
فإن األخطل أما وأطعمها. بالنار وشويت فخذه من بضعة فقطعت وأمر فغضب شئت»
«كيف قال: آالف؟» عرشة ونعطيك الفيء يف لك فنفرض تسلم «أال مرة: له قال امللك عبد
ذلك قلت إذا «أما فقال: لسكر» وآخرها ملر أولها وإن بها؟ نصنع «وما قال: بالخمر؟»

فضحك. باإلصبع» الفرات من كلعقة إال فيها ملكك ما ملنزلة هاتني بني فإن
لهم سهل فمن األموال، استخراج يف النصارى يضايقون فكانوا أمية بني عمال أما

هناك.152 فلرتاجع القبط انتقاض يف فصول املقريزي خطط ويف أكرموه، استخراجها

الخالصة (19)

والتغلب، السلطة طلب سياستها أساس عربية دولة األموية الدولة أن القول: وجملة
العصبية تلك فجرتهم األحزاب. واصطناع القرشية بالعصبية ذلك عىل أصحابها فاستعان
وطنية. عصبيات إىل أيًضا وانقسمت الجاهلية يف كانت كما قبائلها إىل العرب انقسام إىل
اصطناع وأعوزهم الذمة. وأهل املوايل من العرب غري وامتهان للعرب التعصب يف وبالغوا
منها واالستكثار الرجال. قلوب اجتذاب يف إلنفاقها األموال من االستكثار إىل األحزاب
إىل أيديهم ومدوا العدل، يقتضيه عما بذلك والخروج تحصيلها يف الظلم عىل بعثهم
الخالفة يطلبون العلويني أعداءهم ورأوا بالفيء، واستأثروا وغريها، الصدقة أموال
ألهله تحقريًا بالدين فاستخفوا غلبوهم، جادلوهم وإذا والتقوى الدين وسالحهم بالحق،
ذلك واشتهر والعنف الشدة يف وبالغوا األريحية، عن واإلغضاء والحيلة الدهاء إىل وعمدوا

ج٧. و١٧٨ ٧٤ األغاني 151
ج١. و٤٩٣ و٣٠٢ ٧٩ املقريزي 152
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األغاني صاحب الفرج فأبو أعقابهم. من أهلهم حتى املؤرخني من أحد ينكره ولم عنهم
كتابه. من مقتبس أمية بني مساوئ من يعرف ما وأكثر أموي153

والتدبري، والسياسة بالدهاء اشتهروا خلفائهم من لثالثة دولتهم ثبات يف والفضل
٤١–٦٠ه) سنة من (حكم سفيان أبي بن معاوية وهم: سنة عرشين نحو منهم كل حكم
١٠٥–١٢٥ه) سنة (من امللك عبد بن وهشام ٦٥–٨٦ه) (من مروان بن امللك وعبد
عمر وأما سياسته154 يف هشام يتتبع إليه الخالفة أفضت ملا العبايس املنصور وكان
مقامه. يطل فلم أوانه غري يف جاء ولكنه تدينًا، أحسنهم كان فقد العزيز عبد بن
من بينهم الخالفة تداول ملا عاجًال، أيديهم من الدولة لذهبت السواس هؤالء ولوال
٦٤ه، سنة املتوىف معاوية بن يزيد وأولهم والقصف. واللهو الرتف أهل الضعفاء الخلفاء
وكان والفهود، والقرود والكالب الجوارح باقتناء العناية كثري بالصيد مغرًما كان فقد
أيامه ويف الرشاب، وأظهروا مثاله عىل عماله فجرى الرشاب، عىل واملنادمة الطرب يحب
قبل من يعرفونها املسلمون يكن ولم املالهي، واستعملت واملدينة مكة يف الغناء ظهر

ذلك.155
توىل فقد أمية، بني خليع ويسمونه ١٠٥ه سنة املتوىف امللك عبد ابن يزيد ومنهم
اسم بجاريتني فشغف طريقه، غري طريق يف وسار العزيز عبد بن عمر بعد الخالفة

حبابة: يوًما وغنت زمانه معهما فقطع حبابة واألخرى سالمة إحداهما

ف��ت��ب��رد ت��س��وغ وال ت��ط��م��ئ��ن م��ا ح��رارة وال��ل��ه��اة ال��ت��راق��ي ب��ي��ن

لنا املؤمنني أمري «يا فقالت: ليطري وأهوى أطري» أن «أريد قال: ثم يزيد فطرب
وقبل «عليك» قال: األمة؟» تدع من «عىل فقالت: أطرين» ل «وهللا فقال: حاجة» فيك
ليتنزه يوًما وخرج أسخفك!». فما عينك «سخنت يقول: وهو خدمه بعض فخرج يدها،
حلقها فدخلت عنب بحبة رماها الرشاب يف هما وبينما حبابة، ومعه األردن ناحية يف
ويقبلها يشمها وهو أنتنت حتى يدفنها، لم أيام ثالثة فرتكها وماتت. ومرضت فرشقت

ج٨. ٢٢٩ األثري ابن 153
ج٢. ١٣٢ املسعودي 154
ج٢. ٦٨ املسعودي 155
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حزينًا كئيبًا قرصه إىل وعاد بدفنها، أذن حتى أمرها يف فكلموه ويبكي، إليها وينظر
بعدها: تتمثل له جارية وسمع

ق��ف��را م��ع��ط��ل��ة ي��ه��وى م��ن م��ن��ازل ي��رى أن ال��ص��ب ب��ال��ه��ائ��م ح��زنً��ا ك��ف��ى

بذلك مسلمة أخوه عليه أشار للناس، يظهر ال أيام سبعة موتها بعد وبقي فبكى،
سنوات. أربع إال يحكم ولم الناس156 عند يسفهه ما منه يظهر أن مخافة

الصيد همه سكريًا خليًعا كان ١٢٦ه سنة املتوىف امللك عبد بن يزيد بن الوليد ومنهم
ملا فعله يشء وأول ويرشب157 فيها يغوص برك يف الخمر جعل حتى الخمر، ورشب
املجون أهل واستقدم إليه، وأشخصهم ومكة املدينة يف املغنني إىل بعث أنه الخالفة ويل

واحدة. سنة إال يحكم لم ولكنه واملكر التهتك يف وبالغ ونادمهم، والخالعة
له، البيعة واستغربوا معاوية، بن يزيد أيام من أمية بني تهتك أعظموا العرب أن عىل
يخاطبهم: الشعراء بعض قال حتى وغريهما، والوليد يزيد من شاهدوه الذي بعد فكيف

وارت��دع��وا ال��دي��ن ب��ع��م��ود ف��اس��ت��م��س��ك��وا س��ي��اس��ت��ك��م م��ل��ت ق��د ال��ب��ري��ة إن
رت��ع��وا أل��ح��م��ت م��ا إذا ال��ذئ��اب إن أن��ف��س��ك��م ال��ن��اس ذئ��اب ت��ل��ح��م��ن ال
ج��زع وال ت��غ��ن��ي ح��س��رة ال ف��ث��م ب��ط��ون��ك��م ب��أي��دي��ك��م ت��ب��ق��رن ال

الخمر يمس من فيهم يكن ولم ذكرناهم، الذين أمية بني دهاة من هؤالء فأين
فكان الدولة، أواخر يف جاء أنه مع امللك، عبد بن هشام حتى يتخالع؟ أو يتماجن أو
ويعاقب ويعيبه ذلك ينكر وكان مسكًرا، حرضته يف أحًدا يسقي وال الخمر يرشب ال

عليه.158
العرب غري عىل تعصبهم من كان ما مع والقصف، الرتف يف أمية بنو انغمس فلما
إياه يسومونهم كانوا بما القرى، أهل وسائر الذمة أهل إىل وإساءتهم املوايل واحتقارهم
إذا أمية بني أيام أواخر يف املسلمني جند كان إذ — السفر أثناء يف غلتهم نهب من
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األمويني عهد يف الدولة سياسة

زوال بقرب يتحدثون الناس فأصبح — أموالهم159 بهم يمرون من غصبوا بقرية مروا
مقامها. العباسية الدولة وقامت ذهبت حتى قليلة سنوات إال يمض ولم دولتهم،
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متهيد

عىل الدولة تلك ألن العباسية؛ الدولة عرص يف داخل أنه مع فارسيٍّا العرص هذا دعونا
سياستها حيث من فارسية فهي وديانتها، ولغتها خلفاؤها حيث من عربية كونها
ومنهم شؤونها، وأداروا حكومتها نظموا هم ثم وأيدوها، نرصوها الفرس ألن وإدارتها؛
بني عصبية من علمته ما بنرصتها القيام عىل حملهم وقد وحجابها. وكتابها وزراؤها
عىل ناقم كل ينرصون فكانوا الفرس، من وأكثرهم املوايل واحتقار العرب، غري عىل أمية
يف رأوه ملا الشيعة، نرصة يف رغبة أكثر كانوا أنهم عىل والخوارج. الشيعة من الدولة تلك
النبي. بنت أبناء أو النبي صهر بيعة إىل يدعون ألنهم يومئذ؛ الحجة قوة من دعوتهم
البعيدة البالد من وغريها وخراسان وفارس العراق يف دعايتهم يبثون العلويون فكان
ظلم من التخلص أمل عىل وينرصونهم يبايعونهم والفرس األموية، الخالفة مركز عن

أمية. بني
الخراساني، مسلم أبي أيد عىل بها وفازوا الخالفة، لطلب العباس بنو قام ثم
من العرب من يبق ولم أمية، بني عىل اليمنية ونقمة يومئذ العرب بانقسام واستعانوا
بمرشوعه. فاز حتى األمويني، عىل باليمنية مسلم أبو فاستعان مرض، إال األمويني ينرص

البيان. وإليك



الرابع) (الجزء اإلسالمي التمدن تاريخ

العباسيني إىل الخالفة انتقال (1)

العلوية الشيعة (1-1)

ويسعون بالخالفة يطالبون طالب أبي بن عيل وآل واستبدوا وتسلطوا أمية بنو ظهر
٤١ه، سنة ملعاوية عنها تنازل ثم الحسن، ابنه عيل بعد طلبها من وأول إدراكها. يف
أبيه بن زياد يومئذ الكوفة وأمري — وهاجوا تنازله من الكوفة يف العلويني أشياع فغضب
عدي بن حجر فيهم عيل، أشياع من جماعة وقتل الثورة إخماد يف فشدد الشهري، الداهية
واحد عىل يقع األمة انتخاب لعل معاوية، موت ينتظرون العلويون فرتبص وأصحابه.
فلما البنه. معاوية يبايع أن لهم يخطر ولم البيت، أهل إىل الخالفة فرتجع عيل أبناء من
بالصيد واشتغاله وقصفه تهتكه من علموه ما نقمة وزادهم عليه، نقموا ببيعته علموا

ذلك: يف السلويل هشام بن هللا عبد قول ومن — الخالفة أمور عن

روي��ن��ا م��ا أم��ي��ة ب��ن��ي دم��اء ش��رب��ن��ا ل��و ح��ت��ى ال��غ��ي��ظ خ��ش��ي��ن��ا
غ��اف��ل��ي��ن��ا1 األران��ب ت��ص��ي��دون وأن��ت��م رع��ي��ت��ك��م ض��اع��ت ل��ق��د

ابنه وتوىل ٦٠ه سنة معاوية مات فلما عيل، بن الحسني يومئذ العلويني أوَجه وكان
بيعتهم عدوا التقوى أهل من بايعوه الذين أكثر أن عىل يبايعه. أن الحسني أبى يزيد
مكة، إىل فر يزيد يبايع أن منه طلبوا فلما املدينة، يف الحسني وكان الدين.2 لحرمة خرًقا
وملا فأطاعهم، لينرصوه إليهم القدوم عىل وحرضوه إليه فكتبوا الكوفة، يف شيعته وأكثر
زياد بن هللا عبد يومئذ الكوفة أمري إليه وبعث … نرصته عن قعدوا الكوفة من اقرتب
عاشوراء يوم كربالء، يف املشهورة قتلته قتل حتى وأهله نفسه عن فدافع حاربه، جنًدا

٦١ه. سنة من
بن مروان وبيعة يزيد وفاة بعد فخرجوا منارصته، عن قعودهم عىل الشيعة ندم ثم
هللا عبيد يزال ال الكوفة وأمري «التوابني»، أنفسهم وسموا بدمه يطالبون ٦٤ه سنة الحكم
املختار فنهض عليه. زياد ابن فتغلب منهم. رجًال عليهم وولوا منها فأخرجوه زياد، بن

ج٢. ٥٠ املسعودي 1
ج٣. ٢٥٢ األثري ابن 2
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تمهيد

تلك أثناء يف األموال البتزاز السيادة يف طمعوا الذين جملة من وهو الثقفي، عبيد أبي بن
الحسني، بدم يطالب الكوفة فجاء الهمة عايل املختار وكان األحوال. واختالل الفوىض
من جماعة ذلك عىل فتبعه أبيه. من الحسني أخي الحنفية بن محمد بيعة إىل ويدعو
الحسني. قتلة أكثر وقتل وقتله فهزمه زياد ابن عىل وزحف هللا»، «رشطة سماهم الشيعة
منه. يتربأ املختار إىل فبعث الدعوة، تلك عن راضيًا يكن لم الحنفية بن محمد ولكن
الحسني، نهوض عند نهض قد هللا عبد وكان الزبري، بن هللا عبد إىل دعوته املختار فحول
تقدم، كما عثمان مقتل بعد الخالفة يف الطامعني جملة من كان العوام بن الزبري أباه ألن
ألحد؛ دعوته يف النية يخلص لم املختار أن عىل نفسه. إىل يدعو مكة يف هللا عبد وأقام
العراق عىل مصعبًا أخاه بعث بغرضه، الزبري ابن علم فلما لنفسه. يريدها كان إنما ألنه

٦٧ه. سنة وقتله املختار فحارب
إن تقول: إحداهما فرقتني، إىل الحسني مقتل بعد فانقسمت العلوية الشيعة أما
الحسن بعد بتحولها تقول: واألخرى النبي، بنت فاطمة من عيل لولد الخالفة يف الحق
وتصديًا ظهوًرا وأكثرهما الكيسانية. الفرقة وهي الحنفية، بن محمد أخيهما إىل والحسني
الخالفة وتسلسلت العابدين، بزين املعروف عليٍّا ابنه الحسني بعد فبايعوا األوىل، الفرقة
العابدين، وزين والحسني، والحسن، عيل، وهم: إماًما ١٢ األئمة صار حتى أعقابه يف بعده
النقي، وعيل التقي، ومحمد الرضا، وعيل الكاظم، وموىس الصادق، وجعفر الباقر، ومحمد
بايعت أخر، فرق أيًضا العلوية الشيعة من وتفرع املهدي. ومحمد العسكري، وحسن
نسبة واإلسماعيلية الحسني، بن عيل بن زيد إىل نسبة كالزيدية عيل، أعقاب من واحد غري

لذكرها. محل ال أخر وفرق الصادق، جعفر بن إسماعيل إىل
فقتلوا قتله، يف جهدهم بذلوا العلوية دعاة أحد بظهور سمعوا إذا أمية بنو وكان
خوف يتسرتون الشيعة دعاة فأصبح آخرين، وصلبوا اآلخر البعض وسموا بعضهم
وأصبح جوًعا يهلكون وكادوا شديًدا، ضنًكا أمية بني أيام يف العلويون فالقى بهم. الفتك
١٢٦ه سنة املتوىف أمية بني عامل القرسي خالد توىل حتى عياله، قوت أحدهم هم
فمع األخالق، غريب هذا وخالد الخالفة3 طلب إىل فعادوا بهم، ورفق األموال فأعطاهم

تقدم. كما الذمة أهل ويستعمل العلويني ينرص كان فقد أمية بني عمال من كونه

ج٥. ١٢٩ األثري ابن 3
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العباسية الشيعة (2-1)

ال كانوا لكنهم النبي، عم العباس بنو البيت أهل من بالخالفة املطالبني جملة من وكان
وكان ا. رسٍّ أنفسهم إىل يدعون كانوا وإنما دولتهم، إبان يف واألمويون لطلبها يتصدون
هاشم، بني من ألنهم يتقاربون؛ واضطهادهم ضيقهم أيام يف والعباسيون العلويون
حال. أي عىل يتقاربون واملضطهدون — اإلسالم قبل من أمية بني أعداء الرهطني وكال
البلقاء أعمال من الحميمة يف مقيمون وهم دعوتهم، يف يتسرتون العباسيون وظل
الفرقة أن ذلك أثناء يف واتفق بالنهوض. فهموا أمية بني شأن ضعف حتى بالشام،
هاشم أبو وكان هاشم، أبي ابنه إىل بعده دعوتها صارت الحنفية ابن دعاة الكيسانية
ففي بالحميمة. الطريق أثناء يف فيمر الشام، إىل املدينة من أمية بني خلفاء عىل يفد هذا
علمه مع ورياسة، وقوة فصاحة منه هشام آنس امللك، عبد بن هشام عىل وفداته بعض
أبو فشعر لبن. يف سمه رجًال املدينة إىل رجوعه أثناء يف إليه فدس الخالفة، يف بطمعه
يومئذ العباسية الدعوة وصاحب الحميمة، إىل فعرج الطريق، بعض يف وهو بالسم هاشم
ضياع خاف األجل بدنو أحس وملا عنده. فنزل عباس، بن هللا عبد بن عيل بن محمد
جماعة معه وكان بعده. بالخالفة املذكور محمد إىل فأوىص أهله، عن بعيد وهو البيعة
وأيقن بالخالفة محمد تهوس هاشم، أبو مات فلما بهم. وأوصاه إليه سلمهم شيعته، من
وقد تويف ثم ا. رسٍّ الدعاة بث يف فأخذ جميًعا، الكيسانية حزب اكتسب ألنه بالنجاح؛

باإلمام. وعرف إبراهيم، ابنه إىل بعده بالخالفة أوىص
سائر من أكثر بأهلها لوثوقه بخراسان وبدأ دعاته، بث يف اإلمام إبراهيم فأخذ
العلويني نرصوا وقد والعراق، خراسان من أكثرهم الكيسانية الشيعة وألن األمصار؛ أهل
يطلبوا أن وأوصاهم هاشم، أبي مع كانوا الذين الكيسانية دعاة إليهم فبعث مراًرا.
وكان العباسيني. وال العلويني يعني ولم النبي، أهل أي: محمد» «آل باسم الناس بيعة
يحسبون وهم محمد، آلل يبايعوا أن عليهم فهان األموية، الدولة ملوا قد الخراسانيون
أبي إىل ذلك أثناء يف اإلمام إبراهيم وتوفق والعلويني. العباسيني بني مشرتًكا يكون األمر

مشهور. هو كما الدولة لهم وسلم أمرهم فأتم العجيب، القائد الخراساني مسلم

134



تمهيد

ونكثه للعلويني املنصور بيعة (3-1)

بمكة اجتمعوا أمية، بني أمر اختالل رأوا ملا — والعباسيون العلويون — هاشم بنو وكان
األمويني، دولة انحالل قرب يف وتداولوا وعباسيهم، علويهم هاشم، بني أعيان وفيهم
بالسفاح، املعروف العباس أبو الحضور جملة يف وكان البيت. أهل من يخلفهم وفيمن
وغريهما املنصور، جعفر أبو وهو عباس، بن هللا عبد بن عيل بن محمد بن هللا عبد وأخوه
هللا عبد بن محمد وهو يومئذ، العلويني أوجه مبايعة عىل رأيهم فأجمع العباس. آل من
وملا فيهم، لتقدمه فبايعوه الزكية. بالنفس امللقب عيل، بن الحسن بن املثنى حسن بن
املبايعة هذه ولعل جملتهم4 يف املنصور جعفر أبو وبايعه عليهم، الفضل من له علموه
طلبها، يف العباسيني دعاة انتشار أثناء يف الخالفة، طلب عن العلويني أسكتت التي هي
بيعة يطلبون كانوا العباسيني ألن البيت؛ أهل يف مشرتكة الخالفة تكون أن اتفقوا كأنهم

العباس. بني من غريه أو إبراهيم اإلمام باسم وليس محمد»، «آل باسم الناس
وخراسان وفارس العراق يف للعلويني يدعون كانوا الذين العلوية، الشيعة دعاة أما
أبو جملتهم ويف مخريين. غري االنتقال بذلك رضوا فقد العباسيني، إىل البيعة انتقال قبل
وكان الكوفة، بضواحي أعني حمام يف قيم وكان الشهري، الفاريس املثري الخالل سلمة
بانتقال سمع فلما نرشها. سبيل يف وجاهه ماله بذل وقد العلويني، بدعوة التمسك شديد
إبراهيم أن علم ثم الناس. يقول ما لريى وتربص غضبه كظم العباس، بني إىل البيعة
فاقتله)، اتهمته (من املشهورة الوصية ومعه خراسان إىل وأرسله مسلم أبا عني اإلمام
بني شورى البيعة تكون أن يتوقع وهو جملتهم، يف سلمة أبو فأطاعه النقباء أطاعه وقد
أضمر اإلمام، إبراهيم قتل أمية بني خلفاء آخر محمد بن مروان أن بلغه وملا الشيعيني5
وإخوته السفاح العباس أبو وفيهم اإلمام، أخوة جاءه ثم العلوية6 الدعوة إىل الرجوع
عنده سلمة أبو فأنزلهم املذكور، العباس أبي إىل البيعة انتقلت وقد بيته أهل وسائر
وسائر مسلم أبو وكان العباس. آلل فبقيت فسكت البيعة، نقل عن عاجًزا نفسه ورأى
غلبوهم فلما والعراق، وفارس خراسان يف األمويني عساكر يحاربون والقواد النقباء

.١٤٧ والفخري ج٥ ٢٤٣ األثري وابن ج٤ ٣ خلدون ابن 4
ج٢. ١٢٠ الشدة بعد الفرج 5

ج٢. ١٥٠ املسعودي 6
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عىل خوًفا العلويون فسكت العباس، أبا وبايعوا العراق جاءوا يليها وما خراسان وملكوا
بني شورى الخالفة تكون أن ذلك مع يتوقعون وهم العظيم، التيار ذلك من أنفسهم

الرهطني.
فشكوه العلويني، إىل الخالفة نقل من سلمة أبو يضمره كان بما العباسيون وعلم
قتله، الخوارج بعض أن وأشاعوا غيلة، بالكوفة قتله رجًال إليه فدس ا. رسٍّ مسلم أبي إىل

لهم. األمر تم حتى إخالصهم، يف شكوا ممن غريه كثريين قتلوا وقد
املدينة يف هللا عبد بن محمد أحدهم بايعوا قد كانوا الذين عيل، بن الحسن آل أما
بني دولة بذهاب علموا فلما املنصور، جعفر أبو ومنهم هاشم بني سائر معهم وبايعه
ببيعتهم، يطالبونه الكوفة يف إليه جاءوا ١٣٢ه، سنة السفاح العباس أبي ومبايعة أمية
عبد إليه القادمني جملة يف وكان القطائع. لهم وقطع باألموال العباس أبو فاسرتضاهم
من يرضاه ما عليه وعرض وفادته السفاح فأكرم البيعة صاحب والد الحسن بن هللا
،«… قط أرها لم فإني درهم، ألف «بألف هللا: عبد فقال عيل» «احتكم له: وقال املال
أبي ابن اسمه صرييف رجل من له فاستقرضه السفاح، عند موجوًدا املال هذا يكن ولم
جاءه الناس بعض أن — السفاح عند املذكور هللا وعبد — واتفق إليه. ودفعه مقرن
السفاح فجعل محمد، بن مروان من اغتنمتها قد العباسيني عساكر كانت التي بالجواهر
عند «هذا فقال: السبب عن فسأله ويبكي، إليها ينظر هللا وعبد يديه بني الجواهر يقلب
منه يبتاعه أن الصرييف أمر ثم به، فحباه «… قط مثله عمك بنات رأت وما مروان، بنات
وإنزاله هللا عبد بإكرام العباس أبو وأمر درهم) مليون (نحو دينار ألف بثمانني فابتاعه
طمًعا عنده فآنس العيون عليه فبث ضمريه، يف مما يتوجس وهو والسعة، الرحب عىل
فاقة أهل وكانوا أهله، يف ففرقها باألموال مثقًال املدينة إىل هللا عبد فعاد عطاءً، فزاده

رسوا. األموال تلك رأوا فلما
عليه، املبايعة تمت ما عىل البنه7 بالخالفة املطالبة مضمًرا زال فما هللا عبد وأما
تويف فلما رأيت. كما باألموال أهله وسائر يسرتضيه والسفاح ذلك يخافون والعباسيون
يبايل ال البطش شديد رجًال وكان املنصور، جعفر أبو أخوه خلفه ١٢٦ه سنة السفاح
بني نفس يف ما يتحقق أن يشء كل قبل همه فكان سلطانه. تأييد سبيل يف يرتكبه بما

ج٣. ٢٧ الفريد العقد 7
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فبعث اختبارهم، وأراد العيون عليهم فبث بيعة، عنقه يف لهم ألن املدينة؛ يف الحسن
يف الناس «أعط فيها: عامله إىل وكتب قبل، من العادة جاري عىل املدينة أهل بعطاء
الحضور، عن منهم تخلف ومن هاشم بني وتفقد بعطائه، أحد إىل تبعث وال أيديهم
عن يتخلف فلم ذلك، العامل ففعل الحسن» بن هللا عبد ابني وإبراهيم بمحمد وتحفظ
ينويان أنهما املنصور فتحقق بذلك، إليه فكتب املذكوران، وإبراهيم محمد إال العطاء
واملنصور عليهما ويغدق يكرمهما كان ألنه أخيه؛ خالفة أثناء يف سكتا وقد عليه، القيام
وغريها خراسان يف الدعاة فبثوا الخروج، عىل عزموا تضييقه رأوا فلما ذلك، يرى ال
يف كتبهم عىل يقبض من فبعث بذلك، جعفر أبو فعلم بيعتهم. إىل شيعتهم يدعون
يستقدمه إليه وكتب هللا عبد ابني استقدام وأراد أرسارهم، استطالع يف واحتال الطريق،
سائر ومن منهما التخلص املنصور هم فأصبح مقرهما، يعرف أنه هللا عبد فأنكر بهما،
إىل فبعث املدينة، يف يقيمون وهم الحسن بني وخصوًصا العلويني، من الخالفة طالب
مثقلون وهم فنقلهم العراق، إىل ينقلهم أن أمره ثم جميًعا، عليهما يقبض أن فيها عامله
ليس ولكن وطاء، بغري محامل عىل حملهم وقد وأعناقهم، أرجلهم يف واألغالل بالقيود
بضعة وعدتهم الحسن ببني فجاءوا الستتارهما، هللا عبد ابنا إبراهيم وال محمد فيهم

قليلة. بضعة إال فقتلوا بقتلهم املنصور فأمر رجًال، عرش
يف عامله إىل املنصور فبعث الفخ، يف يقع فلم البيعة صاحب هللا عبد بن محمد أما
املدينة أهل فبايعه بالدعوة، فظهر القيام. من ا بدٍّ محمد ير فلم طلبه، يف يشدد املدينة
أعناقنا يف «إن فقالوا: معه بالخروج فأفتاهم أنس، بن مالك إمامهم استفتوا أن بعد
أصح هللا عبد بن محمد بيعة وأن مكرهني، بايعتموه «إنكم فقال: جعفر»، ألبي بيعة
محمد بفضل يقول الرأي، هذا عىل أيًضا حنيفة أبو وكان قبلها»8 انعقدت ألنها منها؛
ذلك. بسبب املحنة إليهما فتأدت القول هذا املنصور لهما فحفظ حقه، إىل ويحتج هذا
مالًكا فرضب لهما املضطهدين أكرب من أصبح ١٤٥ه سنة وقتله محمد من تمكن فلما

مشهور. هو كما القضاء عىل حنيفة أبا وحبس املكره، طالق يف الفتيا عىل
ألنها العلويني؛ أذهان يف عظيم تأثري هللا عبد بن محمد بيعة املنصور لنكث وكان
أمية، بني من صدر كما البيت أهل من يصدر ال ذلك أن يظنون وكانوا بغتة، جاءتهم
أثناء يف هللا، عبد بن محمد عن ذكروا — رجوعها وتمنوا أمية بني أيام عىل فتحرسوا

ج٤. ٣ خلدون وابن ج٥ ٢٥١ األثري ابن 8

137



الرابع) (الجزء اإلسالمي التمدن تاريخ

عىل «أتبكي عمه: له فقال فبكى، أمية بني يرثي شاعًرا سمع أنه املنصور، عىل قيامه
بني عىل نقمنا كنا لقد عم، «يا له: فقال تريد؟» ما العباس ببني تريد وأنت أمية بني
العباس بني عىل الحجة وإن منهم، هلل خوًفا أقل إال العباس بنو فما نقمنا، ما أمية

جعفر».9 ألبي ليست وفواضل ومكارم أخالق للقوم كان ولقد عليهم. منها أوجب

ج١٠. ١٠٦ األغاني 9
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سلطتهم تأييد العباسينييف سياسة

التهمة عىل القتل (1)

عظيمني: خطرين بني وهم أنفسهم إىل يدعون قاموا العباس بني أن تقدم فيما رأيت قد
يف العلويني جانب يأمنوا أن والثاني أحزابهم، عىل ويتغلبوا أمية بني يحاربوا أن األول
والتقوى بالدين تقوم ال الدولة أن علمتهم قد الحوادث وكانت الخالفة. إىل مسابقتهم
عن عجزوا إنما العلويني وأن عيل، بنو أرادها وكما الراشدين عرص يف قامت كما فقط،
إال يغلب لم معاوية وأن تدينهم، وصدق نسبهم رشف عىل دعوتهم يف العتمادهم نيلها
فلما البطش. وشدة بالفتك إال استبقاءها يستطع لم امللك عبد وأن والحيلة، بالدهاء
الحنفية بن محمد بن هاشم أبي بمبايعة العباسيني، إىل العلويني من البيعة انتقلت
إىل هذا وتوفق اإلمام، إبراهيم ابنه إىل بعده أفضت ثم تقدم، كما العبايس عيل بن ملحمد
وأوصاه ودعاته نقبائه عىل قائًدا جعله والدهاء، الشدة فيه ورأى الخراساني مسلم أبي

نصها: هذا دولتهم تأييد يف العباسيني سياسة محور هي وصية

فالزمهم اليمن من الحي هذا إىل أنظر وصيتي: أحفظ بيت، أهل منا رجل إنك
أمرهم، يف ربيعة واتهم بهم. إال األمر هذا يتم ال هللا فإن أظهرهم، بني واسكن
استطعت وإن فيه. شككت من واقتل الدار. القريب العدو فإنهم مرض وأما
أشبار خمسة بلغ غالم وأيما فافعل. بالعربية يتكلم من بخراسان تدع ال أن

… فاقتله1 واتهمته

ج٥. ١٦٥ األثري ابن 1
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عليها، وعول بها عمل وقد الوصية، بهذه إبراهيم اإلمام عند من مسلم أبو فخرج
الدعوة هذه سبيل يف قتلهم الذين عدد فبلغ فيه، شك أو اتهمه من كل يقتل فكان
كبار من جماعة جملتهم ويف سنني، بضع يف حرب بدون 2 صربًا قتلوا نفس ٦٠٠٠٠٠
نرص الذي الخالل سلمة كأبي الدعاة، وكبار النقباء جلة من واحد غري وفيهم الشيعة،
كما محمد آل وزير له: يقال وكان بسيفه، مسلم أبو نرصها كما بماله العباسية الدعوة
بنقل واتهمه شأنه يف مسلم أبا السفاح استشار فحاملا محمد. آل أمري مسلم: ألبي يقال
نحو وفعل األطراف. عىل عماله وقتلوا فقتلوه بقتله مسلم أبو أشار العلويني، إىل الخالفة
جليًال شيًخا وكان قبله، العباسية الدولة دعاة أكرب من وهو كثر، بن بسليمان أيًضا ذلك
ما مثل عنه مسلم أبا بلغ سلمة أبي قتل فبعد الدعوة. تلك نرصة يف وسًعا يدخر لم
فاقتله؟» اتهمته من يل: اإلمام قول «أتحفظ له: وقال إليه فأحرضه سلمة، أبي عن بلغه
«ال قال: «… هللا «أناشدك وقال: سليمان فخاف اتهمتك!» قد «فإني قال: «نعم» قال:
غري من قتلهم بمن ناهيك عنقه3 برضب وأمر اإلمام»، غش عىل منطو فأنت تناشدني،
ومنهم بالغدر، اآلخر والبعض بالحيلة بعضهم وقتل والقواد. األمراء وفيهم الشيعة،
سفك وملوا فعله الناس سئم حتى كثري، برش وغريهم رجاله4 وكبار وأوالده الكرماني
أوىصوتكفن إال مقابلته إىل أحدهم يدعى ال — رجاله حتى — املسلمون وأصبح الدماء،
عىل «ما رجاله: يف وصاح العباس بني شيعة من األمراء بعض ذلك من وثار وتحنط.
من أكثر رأيه عىل فتبعه ،«… الحق بغري يعمل وأن الدماء سفك أن محمد: آل اتبعنا هذا

وقتلهم. قاتلهم جنًدا مسلم أبو إليهم فوجه رجل، ٣٠٠٠٠

العباسية والدولة املنصور (2)

بني من إخراجها عىل أوًال فساعدهم العباس، لبني الخالفة مسلم أبو مهد وأمثاله فبهذا
بني خلفاء آخر محمد بن مروان وقتل العباس أبي ببيعة يكتف ولم البيت، أهل إىل أمية
ألسنة عىل التخويف أو باإلغراء أمية بني من بقي من قتل عىل حرضهم ولكنه أمية،

ج٢. ٢٢٧ األثري ابن 2

ج٥. ٢٠٨ األثري ابن 3

ج٥. ١٨٣ األثري ابن 4
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ذلك يقول أن هاشم بني موىل الشاعر سديف إىل أوعز الذي هو إنه ويقال: الشعراء.
أمنه قد السفاح وكان امللك، عبد بن هشام بن سليمان وفيه السفاح، مجلس يف الشعر
سليمان وعنده السفاح عىل يوًما دخل سديًفا أن فيقال: — أمية بني سائر وأمن وأكرمه

قوله: سديف فأنشد هشام بن

دويّ��ا داءً ال��ض��ل��وع ت��ح��ت إن رج��ال م��ن ت��رى م��ا ي��غ��رن��ك ال
أم��ويّ��ا ظ��ه��ره��ا ف��وق ت��رى ال ح��ت��ى ال��س��وط وارف��ع ال��س��ي��ف ف��ض��ع

عند وكان آخر، شعًرا فقال آخر شاعر ودخل فقتل. بسليمان وأمر السفاح فتأثر
فأكل جثثهم عىل النطوع له وبسطت فقتلهم أمية، بني رجال من سبعني نحو السفاح
وأن ذلك، غري قتلهم كيفية يف وقل جميًعا5 ماتوا حتى بعضهم أنني يسمع وهو الطعام
نقمته وشدة أمية لبني بكرهه مشهور وهو السفاح، عم عيل بن هللا عبد قتلهم الذي
املماليك األمراء قتل كما آمنون وهم ١٣٢ه سنة غدًرا قتلوا أنهم يف خالف ال ولكن عليهم،

املايض. القرن أوائل يف بمرص
فأشار دولتهم، سبيل يف يقفوا لئال بقتلهم؛ العباسيني إىل أوعز مسلم أبا أن والغالب
بل العباس ببني حبٍّا ذلك سديف يقل ولم بشعره. ذلك عىل يحرضهم أن سديف إىل
بني شورى الخالفة يظن وهو العلوية الشيعة من ألنه عيل؛ آلل وانتقاًما أمية لبني كرًها
بأشعار وهجاهم العباسيني عىل نقم ذلك، بعد بها استقل املنصور رأى فلما الشيعتني.

ففعل.6 حيٍّا فيدفنه سديًفا يأخذ أن عامله إىل فكتب املنصور، خربها بلغ
استئصال إىل عمدوا األمويني، من قبضتهم يف كان من العباسيون قتل أن وبعد
بن معاوية بن الرحمن عبد أهمهم قليلون، إال منهم ينج ولم البالد. سائر من شأفتهم
استئصال وتوىل سيأتي. كما باألندلس أمية بني دولة وأسس املغرب إىل ففر هشام،
ومثل قبورهم نبش حتى ذلك يف فبالغ عيل، بن هللا عبد العباس بني من األمويني شأفة
العابدين. زين بن زيد وخصوًصا عيل، آل من باألئمة قبًال فعلوه ملا انتقاًما بجثثهم،

ج٢. ٢٧٩ الفريد والعقد ١٣٤ الفخري 5
ج٣. ٣٢ الفريد العقد 6
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ثم سوًطا ثمانني فرضبه يبل، لم وهو قربه من امللك عبد بن هشام جثة فاستخرج
أحرقه.7

الدولة تخليص يف وسعا مسلم أبو يدخر لم األمويني، من املنصور تخلص أن وبعد
يف طمع وقد ذكره، املتقدم عيل بن هللا عبد جملتهم ويف أنفسهم، العباس آل أقربائه من
واألسلحة. الغنائم من عسكره يف ما عىل واستوىل وغلبه، املنصور بأمر فحاربه الخالفة
بأبي خاطره فاشتغل الخالفة، يف منافسيه الحسن بني إىل همه يوجه أن املنصور فأراد
ولم والدالة. والشهرة النفوذ من إليه بلغ ما بعد سلطانه، عىل منه خائًفا وأصبح مسلم
القتل فاستحق منهم امللك إخراج ينوي بأنه فاتهمه للعلويني، ليفرغ قتله إال همه يكن

اإلمام. بوصية عمًال
العباس، أبي أخيه خالفة عهد من قتله، عىل وعزم مسلم أبا خاف قد املنصور وكان
عىل صمم املنصور وخلفه السفاح مات فلما ذلك. عىل اإلقدام يرد لم العباس أبا ولكن
باآلخر، أحدهما عدويه فرضب عيل، بن هللا عبد عمه حرب يف استخدمه ولكنه قتله،
عبد حرب من مسلم أبو فرغ فلما قتله. املنصور عىل فيسهل انفرد صاحبه قتل فأيهما
عليه وأدخله طويل، حديث يف خراسان من إليه استقدامه يف املنصور احتال عيل، بن هللا
وحادثه، منه سيفه فأخذ السرت، وراء بالسالح أناًسا له أكمن وقد األمني، الزائر دخول
الكامنون فخرج املنصور، صفق الساعة أزفت إذا حتى التوبيخ، إىل العتاب من وتدرج
خاصته رجال بعض دعا ثم بالبساط، فلفوه به فأمر ١٣٧ه سنة وقتلوه بأسلحتهم
رأسه من أخذت قد كنت «إن أحدهم: له فقال — قتله أنه يقل: ولم — قتله يف وشاورهم
موته وتحقق فيه مسلم أبا رأى فلما البساط، إىل املنصور فأشار اقتله»، ثم فاقتله شعرة

8.«… خالفتك يوم أول اليوم هذا «عد قال:
لعلمه الخراسانية؛ رجاله من يبدو ما يتوقع لبث مسلم، أبي من املنصور فرغ وملا
بالراوندية، يعرفون منهم جماعة عليه ثار أن عتم فما عظيًما، خطًرا بقتله ركب أنه
أصبح ولكنه جميًعا، الراوندية فقتل زائدة. بن معن عنه يدافع لم لو به يفتكون وكادوا
ذلك غائلة يقيه حصني بشكل بغداد مدينة فبنى الثورة، هذه مثل من نفسه عىل يأمن ال
وقتله. هللا عبد بن محمد فحارب عيل، آل من الخالفة تخليص إىل عمد ثم الحاجة، عند

ج٢. ٢٠٥ خلكان ابن 7
ج٢. ١٦٧ املسعودي 8
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غلبه قد مسلم أبو وكان هللا، عبد عمه منهم عليها، ينازعه من العباس آل من رأى ثم
فجاء ولديه، مع إليه بعثه بأمان استقدامه يف املنصور فاحتال قتله، من يتمكن لم ولكنه
وكان طاعته، عن الخروج ينوي موىس بن عيىس عمه ابن أن ا رسٍّ علم ثم عنده. فحبسه
جاء فلما بطانته، رجال عن كتمه أمًرا دبر وقد إليه وبعث فتجاهل الكوفة، عىل واليًا
الحاشية من حرضته يف كان من أخرج ثم واإلكرام، بالرتحاب املنصور استقبله عيىس
من غريك أجد ال أمر عىل مطلعك إني … العم ابن «يا وقال: عليه وأقبل وحده، واستبقاه
ما وعامل بك، ظني موضع يف أنت فهل ثقله، حمل عىل يل مساعًدا سواك أرى وال أهله،
املؤمنني، أمري عبد «أنا عيىس: له فقال ملكي؟» ببقاء منوطة هي التي نعمتك بقاء فيه،
بطانته، فسدت قد هللا عبد وعمك عمي «إن املنصور: فقال ،«… ونهيه أمره طوع ونفيس
«… ا رسٍّ واقتله إليك فخذه ملكنا، صالح قتله ويف دمه، يبيح بعضه ما عىل واعتمد
عيىس عمه ابن أن املنصور وأضمر الكوفة. إىل به فمىض عمه إليه فسلم عيىس، فأطاعه
فيكون به، ليقتلوه هللا عبد إخوة أعمامه إىل وسلمه القصاص. ألزمه هللا عبد عمه قتل إذا
يتهمون يومئذ والناس املنصور، نية يف شك فكأنه عيىس أما مًعا. االثنني من اسرتاح قد
عاقبة من فحذروه مشورته ذوي بعض فاستشار اإلمام، وصية من خوًفا بعًضا بعضهم
جعل بيت يف فقتله حيٍّا، إليه دفعه منه املنصور طلبه وملا يقتله. ولم عمه فحبس ذلك،

امللح.9 عىل أساسه
يعطي وكان كثرية. دولته تأسيس يف والفتك الدهاء من املنصور أتاه ما وأمثلة
عىل أمية بني عامل هبرية بابن فعل وكما هللا، عبد بعمه فعله رأيت كما ينكث، ثم األمان
عىل واتفقا بينهما السفراء فجرت ملحاربته، املنصور أخاه وأرسل السفاح بويع ملا واسط،
أربعني هبرية ابن ظل أمانًا املنصور له فكتب العباس، بني أمان يف هبرية ابن يدخل أن
فأنفذه جعفر، أبي إىل فبعثه به. وريض صحته تحقق حتى العلماء فيه يشاور وهو ليلة
يفي أن األمر بادئ يف جعفر أبي رأي وكان بإمضائه. فأمره العباس أبي إىل جعفر أبو
«إن قائًال: يقتله أن السفاح عىل أشار حيٍّا) يزال ال (وكان مسلم أبا ولكن أعطاه، بما
،«… هبرية ابن فيه طريق يصلح ال وهللا ال فسد. الحجارة فيه ألقيت إذا السهل الطريق
أبا اتهم ثم اتهمه. ألنه وقتله10 به غدر مستأمنًا جعفر أبي إىل هبرية ابن جاء أن فبعد

ج٥. ٢٥٧ األثري وابن ج١ ٦٣ املستطرف 9
ج٢. ٢٧٩ خلكان ابن 10
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به وتحدث املنصور عن والغدر األمان نكث وشاع رأيت. كما أمنه أن بعد وقتله مسلم
فبعث تقدم، كما املنصور خافه املدينة، يف العلوي هللا عبد بن محمد قام فلما الناس.
هبرية، ابن أمان تعطيني؟ أمان «أي محمد: فأجابه خريًا، ويعده األمان عليه يعرض إليه

مسلم؟».11 أبي أمان أم هللا، عبد عمك أمان أم
لم أنهم عىل والفتك. الدهاء يف بعدهما جاء ملن قدوة مسلم وأبو املنصور وظل
أما الشك. عىل يقتلونه فهذا الخالفة، عىل نازعهم بمن إال يفتكون أو يبطشون يكونوا
نفسه يف كان من أما سيأتي كما والرفق، العدل نهاية ففي ذلك خال فيما أحكامهم
لنفسه الخالفة يطلب من فكل املجرمني، حكم فحكمه بها يتعلق ما أو الخالفة يف مطمع
اغتسل الخليفة يدي بني للمثول دعي فإذا خطر، يف حياته كانت ألحد فيها يسعى أو

للموت. استعداًدا وتحنط
يف أمية بني دولة مؤسس معاوية، بن الرحمن لعبد قدوة أيًضا املنصور وكان
وخصوًصا رجاله فنرصه القتل، من خوًفا املغرب إىل فالشام العراق من فر وقد األندلس،
فلما العباسية، الدولة يف مسلم أبي سعي مثل سلطانه تأييد يف سعي بدر، اسمه له موىل
رؤساء يف ذلك نحو وفعل مات، حتى أقصاه ثم وسبحنه نعمة كل سلبه األمر له استتب

ذلك. عىل الكالم وسيأتي نرصوه، الذين األحزاب
الخلفاء صار حتى دولتهم، تأييد يف ينرصونهم بالذين العباسيني فتك واشتهر
الحسني بن طاهر رأى ملا فاألمني به. االستدالل أعوزهم إذا ذلك إىل يشريون أنفسهم
األمني جند عىل وغلب الخراسانيني جند قيادة توىل وقد املأمون، أخيه نرصة يف يتفانى
قمنا منذ لنا قام ما أنه اعلم الرحيم، الرحمن هللا «بسم إليه: كتب بدولته، يذهب وكاد
ملا املأمون أن الواقع ويف 12.«… دع أو لنفسك فانظر السيف، إال جزاؤه وكان بحقنا قائم
املنصور حجة مثل بحجة قتله عىل عمل املذكور طاهر بسيف الخالفة يف األمر له استتب

ففعل.13 يسمه أن وأمره رباه كان خادًما له فأهدى مسلم، أبي بقتل

ج٥. ٢٥٤ األثري ابن 11
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الرعية معاملة يف العباسية الدولة سياسة (3)

الفرس املوايل (1-3)

الذمة وأهل املوايل وفيهم الرعايا، من وغريهم بالفرس قامت العباسية الدولة أن رأيت قد
منهم األهم والجمهور منها، انتقاًما البيت أهل فنرصوا أمية، بني دولة عىل ناقمني وكانوا

الفرس.

اإلسالم قبل والعرب الفرس (2-3)

من األحكام ووضعوا الناس وساسوا الدول أنشأوا وقد وسلطان، سياسة أهل الفرس
ونبغ والرومان، اليونان حاربوا حتى شوكتهم وقويت دولتهم وضخمت الزمان. قديم
يف كبري شأن لهم وكان والفلسفة، العلم وترجموا والحكماء، والعلماء القواد فيهم
بيوتات واألساورة والداهقني املالكة األرس عن فضًال فيهم واشتهر القديم، التاريخ
القدماء، الفرس عاصمة اصطخر إطالل وعىل فيها. الرشف كان سبعة أشهرها رشيفة،
واليونان الفراعنة خلفها التي مثل كتابية، نقوش القديمة، مدنهم بقايا من وغريها

وغريهم. والرومان
يف النهرين بني حدودها عىل يقيمون العرب، من كثرية قبائل فارس مملكة يف وكان
الحرية، يف املناذرة وهم الفرس. رعاية تحت عربية دولة لهم وكانت والجزيرة، العراق
فإنهم ملوكهم حتى العربي، الشعر وينظمون العرب لغة يتعلمون الفرس كان ما وكثريًا
العرب بني نشأ سابور بن يزدجرد بن بهرام أن حكي — ذلك من يستنكفون يكونوا لم
دواوينهم، يف العرب يستخدمون وكانوا شعًرا،14 فيها ونظم العربية وتعلم بالحرية
أو اليمن أو الحجاز عرب من الفرس ملك عىل يفد من وبني بينهم الرتجمة أو للكتابة

رشوان. أنو كرسى عهد عىل حوزتهم يف اليمن دخلت أن بعد وخصوًصا نجد،
عدي وكان املرضية، من زيد بن عدي آل الفرس دواوين يف العرب كتاب وأشهر
وكانوا العهد، ذلك يف العرب من الكتابة يحسن من قلة عىل الكتاب، مهرة من وجده وأبوه
يف النعمان عند كاتبًا كان أيوب بن زيد بن حماز فجده دواوينهم. يف الفرس يخدمون

ج١. ١١٣ املسعودي 14
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من وهو له صديًقا كان دهقان إىل به فأوىص زيد، له وولد الفرس من وتقرب الحرية،
كرسى إىل الدهقان فتقدم اللسانني، يف فنبغ الفارسية وعلمه الدهقان فرباه الدولة، أهل
حتى الدولة يف يزيد فتقدم املرازبة، أبناء إال املنصب هذا ينال يكن ولم الربيد. يوليه أن
األساورة، أبناء مثل وتعلم وتثقف عدي ابنه لزيد وولد مهامه، يف يستشريه كرسى صار
باملدائن، ديوانه يف كاتبًا وجعله كرسى فقربه بالصوالجة، الخيل عىل الفرس ألعاب وأتقن
يف به ويبعث الخاصة مع له يأذن وكرسى النافذة والكلمة السطوة أصحاب من وصار
عدي توسط وتمردوا الفرس عىل العرب فسد وإذا وغريه. الروم ملك إىل الكربى املهمات
عدي. بمشورة إال يخلفه من كرسى يويل ال الحرية يف العرب ملك مات وإذا إصالحهم، يف
إىل بعضهم به فوىش مرضي، وعدي يمنية ألنهم له؛ حسًدا الحرية ملوك عىل ذلك فشق
العرب ملوك إىل كرسى عن املكاتبة يف عدي بن زيد ابنه بعده وتوىل قتل، حتى كرسى
عام، كل العرب إليه يؤديها وظائف لكرسى وكانت امللك. أمور خواص ويف أمورها يف

وغريه.15 ذلك يتوىل زيد فكان
خدم كما اإلسالم، قبل دولتهم أيام الفرسيف يخدمون كانوا العرب أن القول: وجملة
سلطانهم ضخامة من بلغ الفرس أن عىل اإلسالم، بعد دولتهم أيام يف العرب الفرس
سائر ويعدون واألسياد األحرار أنفسهم يسمون كانوا أن اإلسالم قبل ملكهم وسعة
غريهم به يصاب وبما ذلك، بعد العرب أصاب بما أصيبوا أنهم أي: لهم، عبيًدا الناس

سواها. عن وترتفع الغرور عليها فيغلب السيادة إىل توفق التي األمم من
عىل شديًدا ذلك كان األكارسة، دولة مقام الخلفاء دولة وقامت اإلسالم ظهر فلما
ينتقضون فكانوا واحتقارهم، أمية، بني ضغط من قوة ال ما بعد وخصوًصا الفرس،
ويقتلون باملجانيق مدائنهم ويرضبن وظلمهم إهانتهم يف ويبالغون األمويون، فيحاربهم
إىل يأوون كانوا الذين األساورة ووجوه القديمة البيوتات أكثر أفنوا حتى أهاليها،
لم أنهم عىل األموية. الدولة عىل قائمة كل نرصوا إذا ذلك بعد عليهم لوم فال أصخر16
من تخلًصا ألنفسهم، فوًزا ذلك يعدون وكانوا رأيت، كما للعباسيني بطلبها إال يفوزوا

والشوكة. السلطة من عليه كانوا ما إىل الرجوع يف وطمًعا عليهم، العرب عصبية

ج٢. ٢٠ األغاني 15
ج٣. ٤٩ األثري ابن 16

146



سلطتهم تأييد يف العباسيني سياسة

الفرس املوايل استخدام (3-3)

العراق، يف شيعتهم بني مملكتهم عاصمة جعلوا امللك، أزمة عىل العباسيون قبض فلما
فجعلوها دجلة عىل بغداد مدينة املنصور بنى حتى الهاشمية، يف ثم الكوفة يف أوًال فأقاموا
ورجال بطانتهم فجعلوهم خراسان، أهل وخصوًصا الفرس، املوايل وقربوا الخالفة. دار
خالد وأشهرهم لهم. الخالفة طلب يف مسلم أبي مع حاربوا الذين والسيما دولتهم،
الوقائع معه وشهد مسلم، أبي جند قواد من كان فإنه الربامكة، الوزراء جد برمك بن
يخدم وكان بلخ، مجوس من برمك أبوه وكان البيت، أهل نرصة يف حسنًا بالءً وأبىل
عظيم برمك وكان بسدانته، وبنوه هو اشتهر النوبهار، اسمه هناك النار بيوت من بيتًا
يجعل فلم حازًما عاقًال وكان مسلم، أبي جند يف ودخل خالد فأسلم الفرس. عند املقدار
الوزارة، ووالء العباس أبو فقدمه مسلم. أبو فعل كما صداقته، يف للشك محالٍّ للعباسيني
تغلبوا قد وكانوا األكراد، محاربة يف مسلم أبي مقتل بعد وخدمه للمنصور توالها ثم
نكب الذي وهو ابنه، ابن فجعفر ابنه، يحيى إىل أعقابه يف الوزارة وتوالت فارس17 عىل

سنذكره. لسبب عهده عىل الربامكة
لذلك استخدمهم من وأول مهماتهم. يف املوايل استخدام يف العباسيون فعل وكذلك
فاقتدى العرب، عىل وقدمهم مهماته يف ورصفهم وغلمانه مواليه استعمل فإنه املنصور،
بثلث أوىص الوفاة حرضته وملا سيجيء. كما العرب، دولة سقطت حتى بعده الخلفاء به
مواليك إىل «وانظر املهدي: البنه وصيته يف أقواله ومن بإكرامهم. وأوىص ملواليه18 ماله
وأوصيك … بك نزلت إن لشدتك مادتك فإنهم منهم، واستكثر وقربهم إليهم فأحسن
ال ومن دولتك، يف ودماءهم أموالهم بذلوا الذين وشيعتك أنصارك فإنهم خراسان، بأهل
كان عما وتكافئهم مسيئهم عن وتتجاوز إليهم تحسن أن قلوبهم، من محبتك تخرج

وولده».19 أهله يف منهم مات من وتخلف منهم،

ج١. ١٠٦ خلكان ابن 17
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وأبنائهم أهلهم عىل آثروهم أن بعد خراسان، أهل العباسيون أكرم إذا غرو وال
جاءوا إذا فكانوا وهلة، ألول ذلك يستغربون كانوا العرب ولكن خالفهم. من وقتلوا
من كأنهم الخليفة عىل ويدخلون ويجيئون يذهبون الخراسانيني رأوا الخليفة مجلس
العربي الشاعر نخيلة أبا أن ذكروا — بمشقة إال لهم يؤذن ال ببابه يقفون والعرب أهله،
الخراسانية يرى وهو له، يؤذن فلم واستأذن ببابه ووقف املنصور، جعفر أبي عىل وفد
يف رآه له صديق فسأله به، فيعبثون جلًفا أعرابيٍّا شيًخا فريون به، وتهزأ وتخرج تدخل

فقال: الدولة؟»، هذه من فيه أنت ما ترى «كيف الحال: تلك

ي��ل��ق��ى ح��ي��ن ال��ل��ه خ��ل��ق أي م��ن ي��دري ال م��ن ال��ل��ه خ��ل��ق أك��ث��ر
ف��ي��غ��ل��ى ي��ش��ت��رى وط��ي��ل��س��ان ت��ط��وى ث��م ت��ن��ش��ر وح��ل��ة
ي��ل��ق��ى20 م��اذا ال��م��ال ب��ي��ت وي��ح ي��ا م��ول��ى ل��م��ول��ى أو ع��ب��د ل��ع��ب��د

يتكلم من وأول للمداولة، خاصته جمع الشورى أراد إذا املنصور بن املهدي وكان
دولته ورجال الخليفة بطانة فأصبحت األحوال. سائر يف ذلك عىل وقس املوايل21 منهم
أحوالها ورتبوا ودواوينها، الحكومة نظموا وهم الفرس، املوايل من حكومته وخاصة
هذه يف الغالب ألن دولتهم؛ كأنها والحجاب والكتاب والعمال والقواد الوزراء ومنهم
بعض فاشتهر الخالفة، منصب مثل أوالده، بعض إىل الرجل من تنتقل أن املناصب
طاهر وآل سهل وآل قحطبة وآل وهب وآل برمك كآل الوالية، أو بالوزارة البيوتات

وغريهم.
وىل أحدهم توالها وإذا ويعزلون، يولون الوزراء: إىل ترجع الدولة أمور وكانت
البالد، أهل عىل األحوال تغريت أخرى ناحية ومن مريديه، أو أصحابه من رجاًال األعمال
كانوا ما ونسوا الزراعة، أو الصناعة أو التجارة يف للعمل وتفرغوا خواطرهم واطمأنت
عصبية وذهبت الدين، وحرية العمل حرية وأطلقت واستبدادهم، أمية بني ضغط من فيه

األمن. بحبوحة يف الناس ورتع العرب،
ظل سيأتي، كما املأمون بعد الفرس، شوكة وضعفت الدولة يف األتراك استبد وملا
الخاصة أموره يف الخليفة عليهم يعتمد الخلفاء، دولة يف النفوذ أصحاب من املوايل

ج١٨. ١٤٨ األغاني 20
ج١. ٥٣ الفريد العقد 21
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ولكنهم خاص، بنوع للفرس فيهم التقدم يعد ولم القيادة، إىل الكتابة من والعامة
خدمة يف ويتفانون املوايل كلمة تجمعهم وإنما سواهم، ومن منهم أخالًطا أصبحوا

األمري. أو الخليفة

العباسية الدولة يف الذمة أهل (4)

من إىل بافتقارهم أحسوا دواوينها، وترتيب الحكومة تنظيم يف الفرس املوايل أخذ ملا
والكتابة الحساب يف معرفة أهل وكانوا والشام، العراق يف الذمة أهل من ذلك عىل يعينهم
املعيشة أسباب لهم وسهلوا والجوائز بالرواتب فأطمعوهم العلوم، عن فضًال والخراج
العباسيني وخدموا بغداد، إىل وتقاطروا الدولة لتلك فاطمأنوا وأكرموهم. وقربوهم
فاستخدمهم لهم، الدين حرية وإطالق تسامحهم من آنسوه بما وأقالمهم، بعقولهم

وضياعهم. خزائنهم وولوهم دواوينهم يف العباسيون
كبرية جماعة فيهم كان والكتاب اليهود، من أكثرهم كان (الصيارف) فالجهابذة
منزلة عظمت وربما الجيش، ديوان يتقلدون النصارى كان ما وكثريًا النصارى. من
املسلمني من الدولة رجال أكابر يتسابق حتى — نرصاني وهو — الديوان هذا صاحب
بن ملك العباسية الدولة يف النصارى من الجيش ديوان تقلدوا وممن يده. تقبيل إىل
وقد هللا. لدين النارص إياه قلده النرصاني، وإرسائيل باهلل، املعتضد إياه قلده الوليد،
باهلل.22 املتقي أيام يف ثابت بن صاعد العالء أبو أمرها فتقلد الوزارة، رتبة بعضهم أدرك
ألهل وكان بمرص، الفاطمية الدولة إىل الدين يف والتسامح االعتدال ذلك ورسى
واحد غري مرص) يف كالوزارة (وهي الكتابة أو الوزارة فتقلد عظيم، شأن فيها الذمة
اسمه نرصانيٍّا رجًال الفاطمي باهلل العزيز فاستوزر الدولة، يف شوكتهم وقويت منهم،
أيامهما23 يف واليهود النصارى فعز منشا، اسمه يهوديٍّا وآخر نسطوروس، بن عيىس
كاتب النرصاني إبراهيم بن فهد الذمة، أهل من الفاطمية الدولة يف الكلمة نافذي ومن
برجوان، عن يوقع هذا فهد فكان هللا. بأمر الحاكم أيام يف األعظم النفوذ صاحب برجوان،
الدولة كادت حتى أيامه، يف النصارى شأن وارتفع عظيم. نفوذ وله بالرئيس. ويخاطب

ج٢. ١٤٩ والفرج ٩٥ الوزراء تاريخ 22
ج٢. ١٧ والسيوطي ج٩. ٣٢ األثري ابن 23
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الدولة، أهل هم الحاكم أيام يف كانوا — الذمة أهل — الكتابيني أن عىل أيديهم24 يف تكون
اليهود. من األحايني أكثر يف الجيش وكتاب الحافظ25 أيام يف وكذلك

وحكمائهم الذمة أهل أطباء من يستخدمونهم واألمراء الخلفاء كان بمن ناهيك
نقل يف اإلسالمي التمدن خدموا فإنهم الشام، نصارى وخصوًصا وكتابهم، وتراجمتهم
يف فصلناه ما عىل العربية، اللغة إىل وغريها والرسيانية والفارسية اليونانية من العلوم
ورعاية تقديمهم لهم الخلفاء محاسنة من كان ما وبينا الكتاب، هذا من الثالث الجزء
وغريهم، والصابي والسامري واملجويس واليهودي النرصاني وفيهم وإكرامهم، جانبهم
واألمراء. الخلفاء خزائن من يتكسبون والطمأنينة السكينة بحبوحة يف راتعون والكل

فالهادي ويجالسونهم، األساقفة يكرمون العباسية الدولة صدر يف الخلفاء وكان
معه ويبحث الدين، يف ويحاوره األيام أكثر يف تيموثاوس األسقف إليه يستدعي كان
ألفه كتابًا ضمنها طويلة مباحث معه وله املشكالت، من كثريًا عليه ويطرح ويناظره،
وأغضوا وغريه، الرشيد26 هرون معه يفعل كان وكذلك املوضوع. هذا يف املذكور األسقف
أحداث من كمنعهم النصارى، عىل التضييق من الخطاب بن عمر عهد يف ما بعض عن
بهم االختالط لهم وسهلوا الدولة، خدمة من منعهم أو باألعياد، االحتفال أو الكنائس27
القديسني بعض أيقونات الخلفاء يهدون النصارى أصبح حتى مذهبهم، احرتام وأظهروا
مناصبهم يف يثبتوهم أن الخلفاء من يطلبون األساقفة كان ما وكثريًا منهم، فيقبلونها

منازعيهم. أو أخصامهم عىل بذلك لالعتزاز

العرصالعبايس يف الذمة أهل اضطهاد (1-4)

وهدم عمر، عهد بمقتىض النصارى، عىل الخلفاء بعض تضييق يمنع لم ذلك أن عىل
فقد وأطوارهم، أخالقهم باختالف سياستهم تختلف املستبدين امللوك فإن — كنائسهم
الرشيد هرون فعل كما سبب، لغري أو لسبب النصارى عىل التضييق لبعضهم يرتاءى

ج٢. و٣١ ٤ املقريزي 24
ج١. ٤٠٦ املقريزي 25

.١٤٣ (خط) املشارقة تاريخ 26
ج٢. ١١٥ املقريزي 27
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عىل الوطأة شديد كان ٢٤٧ه سنة املتوىف فاملتوكل العباس، بني خلفاء من واملتوكل
املحدثة الكنائس بهدم أمر ألنه عليهم؛ وطأة العباسيني الخلفاء أشد ولعله النصارى،
شعانينهم، يف الصلبان يظهروا أن أو األعمال، يف بهم يستعان أن ونهى اإلسالم، بعد
العسلية، الطيالسة يلبسوا وأن الخشب، من شياطني صور أبوابهم عىل يجعل أن وأمر
يرقعوا وأن الرسج، مؤخر يف بكرتني الخشب بالركب الرسوج ويركبوا الزنار، ويشدوا
واحدة كل ولون أصابع أربع واحدة كل قدر الثوب، لون تخالفان برقعتني رجالهم لباس
املناطق لبس عن ومنعهم عسليٍّا، إزاًرا تلبس نسائهم من خرج ومن األخرى، لون غري

ذلك.28 وغري
أهل سائر عىل النقمة هذه مثل نقم فإنه املتوكل، من التضييق هذا يستغرب وال
التعصب شديد وكان والكتاب، العلماء وأهلك الشيعة عىل النكري وشدد وغريهم، الدولة
يرتكب لم أنه عىل الشدائد29 منه الذمة أهل والقى وعذبهم، فاضطهدهم الشيعة، عىل
— الدولة ألعداء النصارى انتصار عليه حمله فقد إليه، دعا سبب بغري الشطط هذا
فكتب عليه، النصارى فأعانهم ٢٤١ه سنة بعاملهم وثبوا املسلمني حمص أهل أن وذلك
نقمته أسباب من هذا وكان كنائسهم، وهدم النصارى بإخراج فأمره املتوكل إىل العامل

عليهم.30
الثغور، يف الكنائس بهدم األوامر من الرشيد أيام يف صدر فيما ذلك نحو ويقال
عىل ذلك الرشيد فعل — وركوبهم31 لباسهم يف املسلمني هيئة بمخالفة الذمة أهل وأخذ
مملكة بني (الحدود الثغور نصارى أن فالظاهر هرقلة، يف الروم حرب من رجوعه أثر
املسلمني أحوال عىل التجسس يف الروم طائفتهم أبناء ساعدوا اإلسالم) ومملكة الروم
وخصص منهم، انتقاًما عليهم بالتضييق الرشيد فأمر الغاية، لهذه الكنائس واستخدموا
يف املسلمني هيئة مخالفتهم يف الخصوص عىل وشدد الحدود، عىل الثغور بأهل هذا أمره
بني خلفاء أحسن من فالرشيد وإال — املسلمني أحوال وتجسس لتنكرهم دفًعا لباسهم،

ج٢. ٤٩٤ واملقريزي ج٧ ٢٠ األثري وابن ج٣ ٢٧٥ خلدون ابن 28
.١٤٦ (خط) املشارقة تاريخ 29
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الكنائس بعض هدم قد الهادي أخيه عمال أحد وكان الذمة، بأهل ورفًقا عدًال العباس
بنيانها.32 بإعادة أمر إليه الخالفة أفضت فلما بمرص،

تقدم ما مع الفاطمية، الدولة عهد عىل بمرص النصارى اضطهاد يف يقال وهكذا
طقوسهم يف الحكام تضييق من قاسوه ما وأقدم عندهم، الدين وحرية منزلتهم من
تقدم من ذكرناه ما ذلك وسبب ٣٩٥ه، سنة هللا بأمر الحاكم أيام يف وكنائسهم
أحوالهم التساع وتعاظموا كالوزراء، صاروا حتى أيامه يف الدولة مصالح يف النصارى
بن وفهد نسطوروس بن عيىس عهد عىل للمسلمني مكايدتهم فتزايدت أموالهم، وكثرة
فيبلغ نفسه يملك ال غضب إذا وكان — هللا بأمر الحاكم فغضب النرصانيني، إبراهيم
بلبس فأمرهم النصارى عىل وشدد الرجلني هذين بقتل فأمر الجنون. حد إىل غضبه
كانت بما والتظاهر الشعانني عمل من ومنعهم أوساطهم، يف الزنار وشد الغيار ثياب
رشاء من النصارى ومنع الديوان، يف وأدخله الكنائس يف ما عىل وقبض فيه، عادتهم
ال مما والعنف33 التشديد من ذلك وغري اإلسالم، عىل وأجربهم كنائسهم وهدم العبيد،
التمدن إبان يف االضطهاد من أصابهم ما أعظم ولعله قبل، من مثله النصارى يقاس

جنون. أو حمق عن أتاه مرتكبه ألن منه؛ اإلسالمي التمدن عىل جناح وال اإلسالمي.
واملسلمني الروم بني كانت حرب النصارى اضطهاد يف املبالغة للحاكم سوغ وقد
فانتقم القسطنطينية، يف كان جامع ومنها املسلمني جوامع بعض الروم فخرب يومئذ،
الكنائس من هدمه ما جملة يف وكان بالده، يف مذهبهم أهل عىل بالتضييق منهم الحاكم
عقدت الحاكم، بعد هللا دين إلعزاز الظاهر الخليفة توىل فلما بالقدس. القيامة كيسة
القسطنطينية، جامع بناء إعادة عىل واتفقا ٤١٨ه سنة الروم ملك وبني بينه الهدنة
إىل يعود أن الحاكم أيام يف اإلسالم أظهر ملن يؤذن وأن القيامة، كنيسة بناء يعاد وأن

كثريون.34 إليها فرجع شاء، إذا النرصانية
تعصبه فعظمه طفيًفا، التضييق ذلك عىل الحاكم حمل الذي السبب كان وربما
أموًرا وغريهم املسلمني من رعاياه كلف ما كثريًا أنه عىل والقتل. بالهدم فأمر وحمقه
من أو امللوخيا أكل من بمنعهم املنشورات كإصداره الرصيح، الجنون تشبه مضحكة

ج٢. ٥١١ املقريزي 32

ج٢. ٤٩٥ املقريزي 33

ج١. ٣٥٥ املقريزي 34
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املسري أو التربج من النساء ومنع الفقاع، عمل من منعهم أو بالجرجري، املسماة البقلة
عىل الحوانيت وأبواب املساجد عىل ذلك ونقش ولعنهم، السلف بسبب واألمر الطرق، يف
أتى نراه قلما أننا عىل عقله. يف اختالل عىل تدل التي األوامر من ذلك ونحو املقابر،
أن مثًال امللوخيا أكل من الناس منعه يف فالسبب — ضعيًفا كان وإن لسبب، إال أمًرا
من ومنعهم شيعية. الفاطمية والدولة يحبها، كان الشيعة عدو سفيان أبي بن معاوية
ألنها املتوكلية؛ أكل من ومنعهم املؤمنني، أم عائشة إىل منسوبة ألنها الجرجري؛ بقلة أكل
أبي بن عيل ألن الفقاع رشب من الناس ومنع الشيعة. أعداء من وهو املتوكل إىل تنسب
القبيل هذا ومن والغرابة، الحماقة رضوب سائر ذلك عىل وقس يكرهه35 كان طاب
فأمر سبب، بال أو طفيف لسبب عاد، أنه عىل كنائسهم. وتخريب النصارى اضطهاد
تقدم وقد — منهم كثري فارتد دينهم إىل الرجوع يف النصارى وخري الكنائس36 تلك ببناء
فيها وجعل املدارس، ابتنى أنه الغريبة أعماله ومن الظاهر. ابنه أيام يف كان ذلك أن
ليًال، وفتحها نهاًرا األسواق بإغالق الناس وألزم وخربها، قتلهم ثم واملشايخ الفقهاء
اضطهاد، منه يستغرب ال أعماله هذه كانت فمن طويًال37 دهًرا ذلك عىل الناس فظل

األمة. أو الدولة عىل عاًرا اضطهاده يعد وال
االضمحالل دور يف كان إنما االضطهاد، من واليهود النصارى قاساه ما أفظع أن عىل
ألنها الصليبية؛ الحروب بعد وخصوًصا الوسطى، اإلسالمية العصور يف التقهقر أو
املسلمني تقدم تذكروا فالنصارى األمتني. بني التعصب إثارة يف كبريًا سببًا كانت
ملا النصارى رعاياهم عىل املسلمني حقد وزاد لدينهم، حكامهم واضطهاد عليهم
«قارا» فنصارى بهم. الفتك يف املسلمني أمراء فبالغ ا، رسٍّ اإلفرنج نرصتهم من كان
ويبيعونهم الحرب، تلك أثناء يف املسلمني يرسقون كانوا — وحمص دمشق بني — مثًال
غزواته بعض من عودته أثناء يف الظاهر امللك السلطان بها مر فلما لإلفرنج، خفية
األتراك بني فرتبوا مماليك صبيانهم واتخذ كبارهم، وقتل أهلها بنهب أمر ٦٦٤ه سنة
اإلنكشارية بتجنيد العثمانيون فعل كما وأمراء38 أجناد منهم فصار املرصية، الديار يف

بعيد. غري بزمن ذلك بعد
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حتى بالدهم، يف الذمة وأهل املسلمني بني الحروب تلك بعد الضغائن وتزايدت
إسالمية الحكومة كانت وملا األخرى، أذى يف جهدها تبذل الطائفتني من كل أصبحت
واليهود النصارى اتهموا للمسلمني حارة احرتقت فإذا املغلوبون. هم فالنصارى
مقتضيات من التعصب وهذا كنائسهم39 إحراق أو بإحراقهم الحكومة فتأمر بإحراقها،
هذه مثل بالدهم يف املسلمني تعامل كانت النرصانية الدول ألن املظلمة؛ العصور تلك
وإذا يتنرصوا40 أو بالقتل املسلمني أرسى يهددون كانوا ما وكثريًا منها. أشد أو املعاملة
نصارى تغلب وملا الجوامع،41 يف نواقيسهم رضبوا عنوة بالحرب إسالميٍّا بلًدا دخلوا
وملا الدجن، وأهل اليهود يحملها كان عالمة حمل عىل أجربوهم املسلمني عىل األندلس

آخرهم.42 عن فتنرصوا واملوت النرصانية بني خريوهم الدولة آخر يف غلبوهم

النصارى عىل العامة تعصب (2-4)

األموال عليهم وأغدقوا الدولة، مصالح يف النصارى قدموا واألمراء الخلفاء إن قلنا:
لنقل التمدن؛ ذلك إبان يف إليهم الحتياجهم ذلك فعلوا وإنهم منزلتهم، ورفعوا وأكرموهم
شؤونها، تنظيم يف الدولة إليه تحتاج مما غريها أو الكتابة أو الحساب أو الطب أو العلوم
املسلمني يقدمون األخرى الجهة من األمر أولو وكان بالرياسة. يومئذ املسلمني الشتغال
عىل العرب يقدمون األمويون كان كما الذمة، أهل من سواهم عىل الرسمية املعامالت يف
كل يف طبيعي وذلك املسيحيني. وعامة املسلمني عامة بني التحاسد فنشأ العرب، غري
الشكل هذا نحو عىل جاريًا ذلك يزال وال طائفتان، أو ملتان فيها العمل يتنازع مملكة

هذا. يومنا إىل
الحرف أو العلمية املهن أهل من ونحوهم العامة بني أوًال التحاسد هذا نشأ
املدنية، أسباب من يعوزهم بما لالرتزاق واألمراء الخلفاء حول يحومون الذين الصناعية،
وغريها. والحساب والكتابة والغناء كالشعر والرتف الرخاء عوامل من يرضيهم أو
أو يتعصبون كانوا فقلما الدولة، ورجال واألغنياء (الرشفاء) العليا الطبقة أهل وأما

.١٨٩ امللوك ورساج ج٤ ١١٧ الفداء وأبو ج٢ ٨ املقريزي 39
ج٧. ٢٩ األثري ابن 40
ج٨. ٦٢ األثري ابن 41

ج٢. ١٢٦٩ الطيب نفح 42
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مذاهبهم، عن النظر بقطع هم حيث من الرجال إىل ينظرون كانوا وإنما يتباغضون،
باهلل: القادر الخليفة إىل كتب الذي الريض فالرشيف

ن��ت��ف��رق ال ال��ع��ل��ي��اء دوح��ة ف��ي ف��إن��ن��ا ال��م��ؤم��ن��ي��ن أم��ي��ر ع��ط��ًف��ا
م��ع��رق ال��م��ع��ال��ي ف��ي ك��الن��ا أب��ًدا، ت��ف��اوت ال��ف��خ��ار ي��وم ب��ي��ن��ن��ا م��ا
م��ط��وق وأن��ت م��ن��ه��ا ع��اط��ل أن��ا ف��إن��ن��ي م��ي��زت��ك ال��خ��الف��ة إال

مطلعها: التي املشهورة بقصيدته الصابي إسحق أبا رثى

ال��ن��ادي؟ ض��ي��اء خ��ب��ا ك��ي��ف أرأي��ت األع��واد؟ ع��ل��ى ح��م��ل��وا م��ن أرأي��ت

يرثي رشيًفا لكونه بعضهم فعابه العامة، عند االستحسان موقع ذلك يقع فلم
فضله».43 رثيت «إنما له: فقال صابئًا

املناصب، أو املصالح بعض عىل بهم استعان أو مجراهم، جرى ومن العامة وأما
كان فإذا األمور، والة لدى أذيتهم يف ويسعون النصارى، عىل التعصب يُظهرون فكانوا
اتهمه بغداد أهل من نرصانيٍّا رجًال أن ذكروا — للوشاية يصغي ال حازًما األمر صاحب
بن بالقاسم وصاحوا بغداد أهل فاجتمع ملسو هيلع هللا ىلص النبي شتم أنه ٢٨٤ه سنة املسلمني بعض
الرجل براءة اعتقد وكأنه عليه، الحد بإقامة وطالبوه يومئذ باهلل املعتضد وزير هللا عبيد
األندلس صاحب والحكم كبري. شأن له وكان بالخليفة األمر واتصل طلبهم،44 يجب فلم

الذمة.45 أهل أبناء ظلم ألنه عماله؛ أحد صلب للهجرة الثالث القرن أوائل يف
الخاصة، إىل العامة من يرسي التعصب هذا أخذ الشيخوخة من الدولة اقرتبت فلما
للكسب، التماًسا والتملق بالتزلف الدولة رجال من التقرب يف يومئذ الناس لرغبة
الوشايات. واختالق الدسائس دس إىل ويتسابقون ذلك، عىل املساعدة األسباب فينتحلون
مصالحها، يف والسياسة الدين الشرتاك التدين، اإلسالمية الدولة يف التزلف وسائل وأسهل
األخرى، األديان يف بالطعن اإلسالم عىل والغرية التدين إظهار يف يستعينون بعضهم فكان

ج٢. و٢ ج١ ١٢ خلكان ابن 43
ج٧. ١٩٢ األثري ابن 44

.١٣٦ ص ج٦ ١٥٧ األثري ابن 45
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كان ولذلك األديان؛ تلك أهل واضطهد ذلك، عليه انطىل ضعيًفا األمر صاحب كان فإذا
نحو اإلسالمية الدولة بتقدم يزداد النصارى، سيما وال الذمة، أهل عىل التعصب
فأصبح الصليبية، الحروب أثر عىل الوسطى اإلسالمية األجيال يف اشتد وقد الشيخوخة.
يف ويبالغون املسلمني، غري باحتقار يجاهرون وغريها العلمية املناصب وأرباب الحكام
تحاول منهما وكل الفئتني، بني العداوة وتمكنت األعداء. معاملة ويعاملونهم اضطهادهم
فلما كانت. وسيلة بأية دولتهم من التخلص يودون النصارى أصبح حتى األخرى، أذية
التباغض هذا وتعاظم معهم. الذمة أهل هوى كان ٦٥٦ه سنة بغداد لفتح الترت جاء
املعامالت يف حتى القرن، وبعض قرن منذ أي: األخرية، النهضة قبيل الخصوص عىل
صورة عىل عالم صديق اطلعنا فقد — املدنية عن البعيدة البالد يف سيما وال الرسمية
ننرشها فيها تويف مسيحي رجل بدفن بكر، ديار يف الرشيف الرشع جانب من رخصة

وهي: عبارتها لغرابة

الرسيان كفرة طائفة مطران إىل بكر ديار يف الرشيف الرشع جانب من
حيث املكروهة طائفتكم من الكافر يعقوب أن واملعتقد، بالنظر املكروه «أيها
قد األرض، ضمن الكريهة جثته إدخال فألجل وهلك؛ فطس قد امللعون إن
ال األرض تكن وإن الخراج، أخذ وجرى محلته مرشد من االسرتحام صدر
الرخصة أعطيناه قد الهواء، لفساد سببًا تكون ال ولكي الخبيثة؛ جثته تقبل
مذهبكم بموجب املخصوصة مدينتكم ضمن تدفن، أن الرشيف الرشع بعنوان
من مانع يكون ال لكي الرخصة هذه إعطاء اقتىض جهنم. زمرة إىل الباطل

انتهى. .«١٢٠٣ سنة األوىل جمادى ٢٦ يف أحد طرف

يستغربه؟ أو ينكره وال هذا عىل يطلع العرص هذا أهل من مسيحي أو مسلم فأي
آخر صديًقا أن تصديقه علينا هون وقد أيًضا. نحن ألنكرناه الناقل بصدق ثقتنا ولوال
هذه مثل يف بمرص البطركخانات بعض يف كثرية رخص وجود لنا أكد القاهرة يف مقيًما
أن نرجو نضجت ومتى النهضة، هذه بدء من الزوال يف التعصب هذا أخذ وقد العبارة.

هللا. بإذن تماًما يزول
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النصارى تحاسد (3-4)

لرأيت اإلسالمي التمدن إبان يف األذى من النصارى يلحق كان ما تدبرت لو أنك عىل
كالنساطرة اآلخر، بالبعض النرصانية طوائف بعض وشاية األحوال من كثري يف سببه
أهل عىل وطأة أشد أنفسهم النصارى من النفوذ أهل كان ما وكثريًا العراق. يف واليعاقبة
ونال الطبابة. توىل ملا الطبيب شهال بن عيىس كان كما املسلمني، حكامهم من دينهم
يأخذ واألساقفة املطارنة عىل يده وبسط الفرصة تلك فاغتنم الخالفة، دار يف منصبًا
البيعة آالت من فيه منه يلتمس كتابًا نصيبني مطران إىل كتب إنه حتى لنفسه، أموالهم
شئت إن بيدي، امللك أمر أن تعلم «ألست له: أقواله ومن ويهدده، املقدار عظيمة أشياء
فانتقم الخليفة حاجب الربيع إىل بالكتاب املطران فبعث عافيته؟»، شئت وإن أمرضته

منه. الخليفة
الشهري، املرتجم إسحق بن حنني مع الطبيب خربائيل بن بختيشوع أجراه ما واعترب
طريق من له الكيد عىل وعمل عليها فحسده املتوكل، الخليفة عند منزلته من رأى ملا
املسيح. السيد حجرها ويف العذراء للسيدة (صورة) أيقونة اصطنع أنه وذلك الدين،
مجلس إىل وذهب له، عينه وقت يف الخليفة إىل هدية يحملها أن خاصته بعض إىل وأوعز
وهو لها، والحامل الخادم يد من لأليقونة املستقبل هو وكان املرضوب، امليعاد يف الخليفة
بني يقبلها بختيشوع وجعل ا، جدٍّ املتوكل فاستحسنها املتوكل، يدي بني وضعها الذي
صورة أقبل لم إذا موالنا «يا له: فقال تقبلها؟» «لم املتوكل: له فقال كثرية، مراًرا يديه
«نعم فقال: كذلك؟» يفعلون النصارى «وكل املتوكل: له فقال أقبل؟» فمن العاملني سيدة
معرش تفضيلنا ومع يديك. بني أنا حيث قرصى أنا ألني مني؛ وأفضل املؤمنني أمري يا
عليه، جارية وأرزاقك وأفضالك خدمتك، يف النصارى من رجًال أعرف فإني النصارى،
يسترت آخرة، يعرف وال بالوحدانية يقر ال ملحد زنديق وهو عليها، ويبصق بها يتهاون
صفته؟» هذه الذي هذا «من املتوكل: له فقال بالرسل»، مكذب معطل وهو بالنرصانية
وصفت ما عىل األمر كان فإن أحرضه، «أوجه املتوكل: فقال املرتجم» «حنني له: فقال
العذاب» وتجديد عليه التضييق من أمره يف به أتقدم ما مع املطبق، يف وخلدته به نكلت
تأمر ثم ساعة، وأقيم أخرج أن إىل أمره املؤمنني أمري موالي يؤخر أن أحب «أنا فقال:
الخليفة «أن وأخربه: حنني إىل توٍّا بختيشوع وخرج ذلك». أفعل «إني فقال: بإحضاره»،
يديه، بني ومدحناها عنده تركناها نحن وإن استحسنها. وقد كذا، أيقونة إليه أهديت
فيها، رأيي عن املؤمنني أمري سألني وقد مصوران. وأمه ربكم هذا لنا: وقال احتقرنا
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أبصق أن إيل فطلب به. نبايل ال مما وغريها والكنائس الحمامات يف يكون مثلها له: فقلت
كما فعل الخليفة دعاه وملا حنني. فصدقه فعيل»، مثل أفعل بك دعا فإذا فبصقت، عليها
ثيودوسيوس إىل ووجه بحبسه، الخليفة أمر األيقونة عىل بصق فحاملا بختيشوع، له قال
ويبكي يقبلها يزل ولم وقبلها، عليها وقع األيقونة رأى فلما فأحرضه، يومئذ الجاثليق
الجلوس إىل فدعاه دعائه، يف وأطنب املؤمنني ألمري فدعا قائًما وقام بيده أخذها ثم طويًال،
يستحق عما الخليفة سأله ثم له. يرتكها أن إليه الجاثليق فطلب حجره، يف واأليقونة
ومن الكنيسة دخول أحرمه فإني عارًفا مسيحيٍّا كان «إذا فقال: عليها، يبصق الذي
األيقونة الخليفة فأعطى عليه»، وأضيق وكالمه مالمسته من النصارى وأمنع القربان،
وحبسه، منازله بنقض وأمر والحبال، بالسياط فجلد بحنني وأمر جائزة، مع للجاثليق

عنه.46 فأفرج مشورته إىل واحتاج املتوكل اعتل حتى ذلك من ينج ولم
وطأته شدة من وصفناه كما وهو الحال، هذه يف املتوكل فعل هذا كان فإذا
وقد املعتدلني؟ الخلفاء من غريه يف فكيف الذمة، أهل من وغريهم النصارى عىل
التدين صدق النصارى عىل يفرضون كانوا الخلفاء أن هذا حنني حديث من رأيت
أيًضا وكانوا باختياره. أراده من إال اإلسالم، من إعفائهم عن فضًال النرصانية، يف
معهم ويخرجون والشعانني، كامليالد الكربى، باألعياد احتفاالتهم يف النصارى يشاركون
فإن والشام، العراق عىل مقصوًرا ذلك يكن ولم واحدة47 أمة كأنهم النزهة أماكن إىل
أنفسهم، النصارى بها يحتفل كما السنوية النصارى بأعياد يحتفلون كانوا املرصيني
جميعهم املرصيون ويفرح والغطاس، امليالد عيد يف الهدايا الناس يف يفرق الخليفة وكان

مًعا.48
املسلمني، حظ مثل منه الذمة أهل حظ كان خرييٍّا معهًدا أنشأت إذا الحكومة وكانت
لم فإذا والذمي، املسلم ملعالجة تبنى كانت فإنها املرىض، ودور املستشفيات وخصوًصا

املسلم.49 قدموا االثنني يكفي ما فيها يكن

ج١. ١٩٤ األطباء طبقات 46

ج٣. ١٥٦ والفرج ج٨. ١١٣ األثري ابن 47
ج١. ٤٩٤ املقريزي 48

ج١. ٢٢١ األطباء طبقات 49
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طوائفهم اختالف عىل لرعاياهم، الدين حرية أطلقوا تمدنهم إبان يف املسلمني أن عىل
يف حتى للدين، تعصبًا اإلسالم عىل الطوائف من طائفة أكرهوا أنهم يسمع فلم ونحلهم،
خالد من كان ما رأيت فقد املال، طلب يف العرب غري عىل ضغطهم مع أمية بني أيام
تعددت ولذلك الدين؛ وحرية االعتدال إىل أقرب فكانوا العباس بنو وأما وغريه. القرسي
وكان وتعددها. اإلسالمية بالفرق ناهيك وغريهم، املجوس من أيامهم يف الدينية البدع
بن يحيي وزيره وكان شيعيٍّا، نفسه هو فكان املأمون، الدين يف تسامًحا الخلفاء أكثر
انتصاره الدين يف تسامحه من يكفيك معتزليٍّا50 داود أبي بن أحمد ووزيره سنيٍّا، أكثم
األعصم، لبيد اسمه يهودي رجل بذلك قال من وأول — القرآن بخلق القول يف للمعتزلة
بخلق قال: ثم مخلوقة، التوراة إن يقول: لبيد فكان ملسو هيلع هللا ىلص. النبي سحر إنه يقال: الذي
بن الجعد وأخذه طالوت، عن سمعان بن إبان وأخذه أخته، ابن طالوت أخذ وعنه القرآن،
وإنكار القرآن خلق يف مقالته وأظهر األموي، امللك عبد بن هشام أيام يف إبان عن درهم
فغضب منها51 وأحسن مثلها عىل يقدرون بل الناس تعجز ال فصاحته وإن فيه، ما
يقتله. ولم فحبسه بقتله، وأمره العراقيني أمري القرسي خالد إىل به وبعث هشام عليه
بالجعد اليوم أضحي أن «أريد قال: صىل أن وبعد األضحى، يوم فأخرجه عليه، فالح
يقول عما هللا تعاىل خليًال، إبراهيم اتخذ وال موىس هللا كلم ما يقول: فإنه درهم، بن
مثل القرآن بخلق يقول كان محمد بن مروان توىل وملا ذبحه.52 ثم كبريًا» علوٍّا الجعد
املبارك بن يحيي من االعتزال أخذ ولعله — املعتزلة نرص املأمون توىل إذا حتى الجعد53
وأنكروه املسلمني عامة عىل ذلك فعظم قوله، مثل فقال باهلل الواثق وتبعه — مؤدبه
ذلك يف املحنة من كان ما وكان الكافرين55 أمري املأمون سموا كما كافًرا54 الواثق وسموا
عىل النكري شددوا وقد املعتزلة ضد والخلفاء حزبني، إىل املسلمون وانقسم املتوكل. أيام
خلف أبي كقول لهم، وتكفريًا فيهم طعنًا ذلك الشعراء وتناشدت القرآن، بخلق القائلني:

املعافري:

ج٢. ٢٢٣ خلكان ابن 50
ج٢. ٣٤٦ املقريزي 51

ج٧. و٢٨ ج٥ ١٢٣ األثري ابن 52
ج٥. ٢٠٤ األثري ابن 53
ج٧. ٨ األثري ابن 54

ج٦. ١٣١ األثري ابن 55
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ل��ل��ن��ظ��ر ع��م��اد ب��ال ء ال��س��م��ا رف��ع وال��ذي ال
ك��ف��ر إال ب��خ��ل��ق��ه ن ال��ق��رآ ف��ي خ��ل��ق ق��ال م��ا
ال��ب��ش��ر56 خ��الق ع��ن��د م��ن م��ن��زل ك��الم ل��ك��ن

ال العصور، تلك يف الحرية مطلقة الدين حيث من األفكار كانت فقد وبالجملة
منهم وكل واحد بيت يف إخوة عدة اجتمع فربما مذهبه، أو معتقده عىل الرجل يكره
واثنان مرجئني واثنان يتشيعان اثنان منهم كان ستة، الجعد أبي فأوالد مذهب. عىل

خارجيني.57
هي إنما الذمة وأهل املسلمني من الرعايا معاملة يف العباسية الدولة فسياسة
العباس بني من األولني الخلفاء عدل من بأمثلة أتينا وقد والرفق. والعدل املحاسنة
من النفوذ أهل وسائر الفرس يحاسنون وكانوا الكتاب. هذا من الثاني الجزء يف ورفقهم
ومالها، جندها عىل وقبضوا إليهم الحكومة صارت أن بعد والسيما الخصوص، عىل املوايل
شك داخلهم فإذا الدولة، شؤون يف أيديهم ويطلقون ويكرمونهم يقدمونهم الخلفاء فكان
وغريهم للربامكة اتفق كما ذريًعا، فتًكا بهم فتكوا الوشاية سبيل عىل ولو إخالصهم يف

األول. العبايس العرص وزراء من

العرصالعبايس يف العربية العصبية (5)

التقسيم سياسة (1-5)

عىل تغلبوا اجتمعوا إذا عصبية أهل ألنهم العرب؛ إىل منرصًفا همه كان املنصور أن عىل
وال جهاًرا الظلم وتقبيح الحق طلب يف جرأتهم من يعلمه ملا أرادوه، ما وفعلوا الدولة
ال مما والفتك، الغدر من دولته تأسيس يف ارتكبه بما علمت كما وهو ضيًما، يحملون
عىل الدالة أقوالهم من يسمعه كان ما منهم حذًرا زاده وقد األبية. النفوس عليه تصرب
يطوف وكان حجاته، بعض يف وهو له اتفق كما يسوءه، ما فيه كان ولو الضيم إباء
األرض، يف والفساد البغي ظهور إليك أشكو «اللهم يقول: قائًال سمع إذ ليًال، بالكعبة

ج٣. ١٥٨ الطيب نفح 56
.١٥٦ املعارف 57
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ودعا املسجد من ناحية إىل املنصور فخرج الطمع»، من وأهله الحق بني يحول وما
حال الذي «إن له: فقال فأمنه. الحق يقول حتى يؤمنه أن فطلب قوله، عن وسأله القائل
الطمع يدخلني وكيف «ويحك! املنصور: قال املؤمنني». أمري يا أنت هو وأهله الحق بني
تعاىل هللا «ألن الرجل: فقال عندي؟». والحامض والحلو قبضتي، يف والبيضاء والصفراء
من وأبوابًا واآلجر، الجص من حجابًا وبينهم بينك فجعلت وأموالهم، املسلمني اسرتعاك
بإيصال تأمر ولم وفالن، فالن إال عليك يدخل أال وأمرتهم األسلحة معهم وحجابًا الحديد
املال هذا من وله إال أحد وما والفقري، الضعيف وال والعاري الجائع وال وامللهوف املظلوم

إلخ». … حق
الحيل، له ويستنبط إذاللهم يف يفكر فجعل العرب، لجرأة املنصور نبه وأمثاله فهذا
اليمنية وفيهم ومراتبهم، أنسابهم عىل الرواتب فيه لهم خاص ديوان للعرب وكان
وقد وغريهم، والخوارج العلويني بمقاتلة دولته تأييد من املنصور فرغ فلما واملرضية.
فإذا اإلجمال، عىل منهم حوله من إىل نظر الجند، منازل فيها وأنشأ وحصنها بغداد بنى
الجند بعض أن ١٥١ه سنة فاتفق والخراسانية، واملرضية اليمنية كربى: فرق ثالث هم
تكرار من خيفة فأوجس بغداد، يف قرصه وهو الذهب، باب عىل وحاربوه عليه شغبوا
يعلم وهو يده، من أخرجوها عليه اجتمعوا فإذا بالجند، قامت إنما دولته أن لعلمه ذلك؛
فليس غريهم، أو العلويني الخالفة دعاة بعض مع هوى الفرق هذه من لكل أن أيًضا

جديدة. دولة إىل ردها من عليهم أهون
شيخهم وهو عباس، بن هللا عبيد بن العباس بن قثم يومئذ العباس بني كبري وكان
فيه نحن ما ترى «أما قائًال: ذلك يف املنصور فاستشاره عندهم، والتقدم الحرمة وله
أيدينا، من األمر هذا فيخرج هؤالء كلمة تجتمع أن خفت وقد علينا؟ الجند التياث من
أمضيته تركته وإن فسد، لك أظهرته إن رأي عندي املؤمنني أمري «يا قال: ترى؟». فماذا
له: قال أعلمه؟» ال شيئًا خالفتي يف «أفتميض له: قال جندك». وهابك خالفتك وصلحت
له فقال رأيي». أفعل فدعني عليها مأمونًا كنت فإن تشاورني، فال متهًما عندك كنت «إن
فتقدمني الغد كان «إذا فقال: له غالًما فدعا منزله إىل قثم فانرصف «فأمضه». املنصور:
فانهض املراتب، أصحاب وتوسطت دخلت قد رأيتني فإذا املؤمنني، أمري دار يف واجلس
ما إال املؤمنني أمري وبحق العباس وبحق هللا رسول بحق واستحلفني بغلتي، بعنان وخذ
تخف فال لك وأغلظ ذلك عند سأنتهرك فإني عنها، وأجبتك مسألتك وسمعت لك وقفت
فإذا مرض؟ أم اليمن أرشف، الحيني أي يل: وقل فعاود سأرضبك فإني املسألة، وعاود
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قال: أن إىل قاله، ما به قثم وفعل أمره، كما الغالم ففعل حر». وأنت البغلة فاترك أجبتك
خليفة ومنها هللا، بيت وفيها هللا، كتاب وفيها ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول منها ألن أرشف؛ «مرض
«ليس قوادهم: بعض وقال شيئًا، لهم يذكر لم ألنه قوله؛ من اليمن فامتعضت هللا».
فاكبحها» الشيخ بغلة إىل «قم له: لغالم قال ثم لليمن». فضيلة بغري مطلًقا كذلك األمر
بعضهم فأمر بشيخنا؟» هذا «يفعل وقالوا: مرض فامتعضت يعقبها، كاد حتى ففعل
وافرتق املنصور، عىل قثم ودخل الحيان فنفر فقطعها، الغالم ذلك يد فرضب غالمه
وقال فرقة، والخراسانية فرقة واليمن فرقة مرض فصارت الحني، ذلك من العربي الجند
يحدث أن يخاف منهم حزب كل أحزابًا وجعلتهم جندك بني فرقت «قد للمنصور: قثم

باآلخر».58 فترضبه حدثًا
الشام من بيته أهل عليه فقدم خراسان، من جاء قد املنصور بن املهدي وكان
مثل بهم املنصور وفعل وكساهم، فأجازها بمقدمه فهنأوه وغريها، والبرصة والكوفة
«املهدي» بابنك تعرب أن وهي بقية، بالتدبري عليك بقي «قد للمنصور: قثم فقال ذلك،
وهذا بلًدا ذلك فيصري جيشك، من قطعة معه وتحول بغداد، من الجانب ذلك يف فتنزله
وإن بأولئك، رضبتهم هؤالء عليك فسد وإن بهؤالء، رضبتهم أولئك عليك فسد فإن بلًدا،
وبنى ملكه، واستقام رأيه فقبل األخرى» بالقبائل رضبتهم القبائل بعض عليك فسد

التقسيم. بسياسة دولته استبقاء يف املهدي فاستعان — الرصافة سماه بلًدا املهدي
حتى يقوى الفرس وحزب تدريًجا، العباسية الدولة يف يضعف العرب شأن زال وما
كل عربي واآلخر فاريس أحدهما كبريين: عاملني بني الرشيد أيام يف الدولة أصبحت
إىل ينتمي أحدهما حزبني، أيًضا الخليفة بطانة وكانت بالسلطة. االستئثار يحاول منهما
عربية أمه األول ألن واملأمون؛ األمني الرشيد ابني إىل مرجعهما العرب، إىل واآلخر الفرس
امرأته ألن له؛ لتلد اشرتاها الرشيد إن يقال: فارسية أمة الثاني وأم (زبيدة) هاشمية
األمني59 محمًدا فولدت زبيدة حملت ثم املأمون، هللا عبد له فولدت الحمل، أبطأت زبيدة
الخليل. إبراهيم امرأتي وهاجر سارة بني وقع الذي مثل التحاسد من الوالدتني بني فوقع
وسائر هاشم بني وهو الدولة، رجال سائر إىل ومنه البطانة يف التحاسد هذا ورسى

ج٥. ٢٨٥ األثري ابن 58
ج٢. ٢١١ املسعودي 59
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زعيم وكان املأمون، مع وغريهم الفرس من الدولة رجال سائر وهوي األمني، مع العرب
بعده. من وأبناؤه يونس بن الربيع العربي الحزب

موىل. موىل فجده عفان، بن عثمان موىل الحرث موىل بكيسان نسبه يتصل والربيع
املنصور وكان وزيره، جعله ثم حجابته فواله املنصور، موايل جملة يف الربيع ودخل
ابني تحب «أن فقال: منه يتمناه عما يوًما فسأله عليه، االعتماد حسن إليه امليل شديد
أحببته إذا «ألنك فقال: يشء؟». كل دون املحبة له اخرتت «كيف املنصور: فقال الفضل».
سنة الهادي أيام يف الربيع ومات إساءته». كبري عندك وصغر إحسانه صغري عندك كرب
الربيع بن الفضل يد يف سقط الربامكة، واستوزر الخالفة الرشيد توىل وملا ١٧٠ه.
يدرك ما القدرة من له يكن ولم ومعارضتهم، بهم التشبه فرام يده، من الوزارة لخروج
سعيه وكان الرشيد، عند بهم فسعى وشحناء، إحن منهم نفسه يف فكان بهم، اللحاق به

نكبتهم. أسباب جملة من

األمني دولة بذهاب العرب عصبية ذهاب (2-5)

يحيي بن جعفر حجر يف ربى قد أمه، من الفاريس نسبه عن فضًال املأمون، وكان
الربيع بني والفضل الفرس. حب عىل ورباه العهد60 والية يف له سعى الذي وهو الربمكي،
الربيع بن الفضل كان الربامكة، مقتل بعد الرشيد توىف وملا األمني. بيعة تأييد يف سعى
املأمون وكان البيعة، عىل اإلخوان واختلف املأمون61 بيعة نقض عىل األمني حمل الذي هو
قتال وهو — الفريقني بني القتال وانتشب ببغداد، أهله يف واألمني بخراسان، أخواله عند
وقد األمني.62 حزب من كانوا العباسية اململكة معظم يف العرب ألن والعرب؛ الفرس بني
يحرض األمني وكان سهل. بن الفضل بتدبري املأمون، أختهم ابن الخراسانيون نرص
أنهكتهم قد العبايس الجند من العرب وكان الربيع. بن الفضل بمشورة بغداد يف جنده
الحال ضاق فلما دفاًعا. يستطيعوا فلم التقسيم، بسياسة وتبددوا والرتف، الحضارة
والشطار العيارون وفيهم بغداد، أهل رعاع استنجد للتجنيد، مال عنده يبق ولم باألمني،

ج٦. ٩٤ األثري ابن 60

ج٦. ٨٩ األثري ابن 61
ج١. ١٧٨ املقريزي 62
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والذخائر والودائع األموال أصحاب يتتبعوا أن قواده بعض وأمر كبرية. طوائف وكانوا
املأمون، بفوز الحروب تلك وانقضت ضعًفا. إال ذلك يزده فلم وغريهم، امللة أهل من
كما املأمون، إىل وسلموها العرب من الخالفة الخراسانيون فأخرج ذلك. تفصيل وسيأتي

أجداده. إىل وسلموها أمية بني من قبًال أخرجوها
كانوا ما كثريًا حتى ضعًفا، العرب وازداد املأمون أيام يف الفرس أمر فاستفحل
انظر املؤمنني، أمري «يا أقوالهم: ومن عنهم، إغضاءه يشكون الشوارع يف له يتعرضون

63.«… خراسان عجم إىل نظرت كما الشام عرب إىل
األتراك من جمعه ما جمع وقد ٢١٨ه، سنة املعتصم إىل الخالفة أفضت فلما
عماله إىل كتب ألنه العباسية؛ الدولة يف العرب عىل القاضية الرضبة كانت والفراغنة،
وهم ففعلوا عنهم، العطاء وقطع العرب من دواوينهم يف من بإسقاط األطراف يف
الواليات. من ومنعوا الحني.64 ذلك من العرب شأن وانحط ذلك، من باهلل يستعيذون
الفرس فتمكن ٢٤٢ه65 سنة عنها رصف إسحق، بن عنبسة منهم مرص ويل من وآخر
أصفهان يف مرداويج فقام اإلطالق، عىل العرب من نزعها يف رغبتهم وزادت الدولة من
فلم العرب66 دولة ويبطل الفرس، إىل الدولة وينقل بغداد يأخذ أن يريد ٣٢٢ه سنة

سرتى. كما الخدم، إىل بالتدريج تحول النفوذ أن عىل يفلح،

والعرب الشعوبية (3-5)

املأمون وكان العرب، عىل بالطعن الشعوبية تظاهر بعده جاء ومن املأمون أيام ويف
الحكمة، بيت قيم هارون بن سهل ومنهم ويجيزهم، بطانته من ويجعلهم يقربهم
وألف الشعوبي. وعالن الشهري، الراوية عبيدة وأبو — العرب عىل التعصب شديد وكان
من سواهم عىل بتفضيلهم القائلني عىل والرد العرب مثالب ذكر يف الكتب الشعوبية

األمم.
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«أهل أيًضا: سموهم ولذلك اإلنسان؛ بني بني باملساواة يقولون: والشعوبية
عىل املسلمني بني ساوى نفسه ملسو هيلع هللا ىلص النبي أن العرب: عىل الرد يف أقوالهم ومن التسوية»،
أدناهم، بذمتهم ويسعى دماؤهم، تتكافأ إخوة، «املسلمون بقوله: جنسياتهم اختالف
فضل عجمي عىل لعربي «ليس الوداع: حجة خطبة يف وقوله سواهم». من عىل يد وهم
ينوبون والشعوبية أَتَْقاُكْم﴾. ِهللا ِعنَد أَْكَرَمُكْم ﴿إِنَّ القرآن: يف جاء وما بالتقوى». إال
الشعوبية) (أي: افتخروا فإذا العرب، إال العهد، ذلك يف األرض أمم كل عن بدفاعهم
بسليمان وافتخروا والقيارصة، واألكارسة والعمالقة والنماردة الفراعنة ذكروا بملوكهم
األنبياء ذكروا واملرسلني باألنبياء فاخروهم وإذا الهند. وبملوك الكبري واإلسكندر الحكيم
وإسماعيل، وصالح، هود، هم: أربعة إال العرب، غري من جميًعا وإنهم أيامهم، إىل آدم من
الشطرنج لعبة اخرتاع ذكروا والفلسفة، والصناعة بالعلم فاخروهم وإذا ملسو هيلع هللا ىلص. ومحمد
وعلوم علومهم وسائر وأشعارهم اليونان بفلسفة وفخروا واالسطرالب، القبان ورمانة
«فما قال: أن ردوده بعض يف الشعوبية بعض جسارة من وبلغ وغريهم. والفرس الهند
يأكل النافرة، والوحوش العادية كالذئاب هي فإنما العجم؟ عىل العرب به تفخر الذي
سبايا ونساؤها األرس، حلق يف موثقون فرجالها بعض، عىل بعضها ويغري بعًضا بعضها
عىل تدل العرب أقوال من بأبيات ذلك عىل واستشهدوا اإلبل».67 حقائب عىل مردفات
ينرصه».68 نبي معه يكن لم إن العربي يفلح «ال وقالوا: العرض عىل غريتهم ضعف
عليهم املطاعن نظم وممن فيهم. طعنًا األشعار ونظموا األدعياء باستلحاق وعريوهم
مع وتارة هؤالء مع تارة كان بشاًرا أن عىل وغريهما، برد بن وبشار هانئ بن الحسن

هؤالء.
ألف ما أشهر ومن الشعوبية. عىل الرد يف الكتب فألفوا للعرب املتعصبون وقام
يطول مناظرات يف عليه الشعوبية رد وقد قتيبة، البن العرب» «تفضيل كتاب ذلك يف

العرب. دولة بذهاب قضت العمران وطبيعة السياسة فإن حال أي وعىل رشحها.
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الفرس الوزراء نكبة (6)

الربامكة الفرسقبل الوزراء (1-6)

فاتخذوا الكربى، املناصب وولوهم الفرس املوايل قربوا العباسيني الخلفاء أن رأيت قد
إىل والرجوع بالدولة االستبداد إىل نفوسهم وتاقت الفرس فاعتز والعمال، الوزراء منهم
بصبغة إال إسالم يف لهم يتيرس ال ذلك أن يعلمون وهم األكارسة. عهد عىل فيه كانوا ما
التشيع عىل حملهم ما جملة يف األمل ذلك كان وربما اإلسالمية. الخالفة راية تحت دينية

الخالفة. طلب يف ونرصتهم أمية بني أيام يف البيت ألهل
جعلها ثم بالخالفة، هؤالء وبويع العباسيني إىل العلويني من البيعة انتقلت فلما
مسلم أبا قتل أن بعد وقتلهم الحسن آل وقاتل العلويني، دون فيهم محصورة املنصور
أنهم عىل بأسه. من خوًفا لسلطانه الرضوخ من ا بدٍّ الفرس ير لم شيعته، من وغريه
ينشؤون أو الدولة عىل فيها يثبون فرصة يتوقعون وتربصوا الشيعة، مذهب عىل ظلوا

شيعية. دولة ألنفسهم
أكرب يف الفرس فيستخدمون فيه، الوقوع ويحاذرون ذلك يالحظون الخلفاء وكان
كان ولذلك قتلوه؛ أو عزلوه التشيع إىل ميًال أحدهم من رأوا فإذا حذر. عىل الدولة مصالح
املهدي فعل كما منازلهم، يف العيون عليهم يبثون والخلفاء تشيعهم، يكتمون الوزراء
إبراهيم عند كاتبًا أمره بادئ يف وكان العرب، موايل من وأصله داود، بن يعقوب بوزيره
املنصور. وقتله املدينة يف قام الذي هللا عبد بن محمد أخي الحسني العلوي هللا عبد بن
وكتم الراجعني، جملة يف رجع ثم املنصور، عىل هذا محمد مع خرج قد يعقوب وكان
الدواوين، يف ذلك وأعلن آخاه حتى به، ووثق كثًرا وأحبه فاستخدمه باملهدي واتصل ميله

ذلك: يف الخارس سلم فقال

م��ردود غ��ي��ر ب��ح��ق إل��ي��ه ت��ه��دي خ��الف��ت��ه ج��اءت ال��ذي ل��إلم��ام ق��ل
داود ب��ن ي��ع��ق��وب ال��ل��ه ف��ي أخ��وك ب��ه أع��ن��ت ال��ت��ق��وى ع��ل��ى ال��ق��ري��ن ن��ع��م

اإلرساف له وسهل املهدي أمور عىل غلب حتى عظيًما، نفوذًا املذكور يعقوب وأحرز
فجعلوا ذلك، يعجبهم ال والعرب للعمل، هو وتفرغ الدولة، مصالح عن واالشتغال
املهدي أن روي — بها يبايل وال أقوالهم يسمع واملهدي ونحوها، باألشعار به يعرضون

هي: فإذا قرأها كتابة عليه بمكان فمر مرة حج
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داود ب��ن ي��ع��ق��وب ات��خ��اذك ل��وال رج��ل م��ن م��ه��دي ي��ا درك ل��ل��ه

لجده». وتعًسا لهذا الكاتب أنف رغم «عىل تحته: اكتبوا معه ملن املهدي فقال
جهة من الوشاية إىل تحولوا عليه املهدي قلب تغيري يف حيلة أعداؤه يجد لم فلما
معهم كان وأنه العلوية، إىل يميل يعقوب «إن له: فقالوا لها، يتنبه أن للخليفة بد ال
يمتحنه. أن فأراد عنه، ذلك يكتم يعقوب وكان خاطره، فاشتغل أبيه» عىل قيامهم عند
جميلة، جارية رأسه وعىل موردة ثياب وعليه موردة فرشه مجلس يف وهو يوًما به فدعا
إليه تقدم ثم أيًضا، والجارية فيه بما املجلس فأهداه منه مرسور أنه املهدي أظهر ثم
فأوىص منه، يتخلص أن املهدي يريد العلوية من رجًال أن وهي — قضاءها طلب بمهمة
ذلك واستقدم منزله إىل وذهب اإليمان. أقسم أن بعد بذلك فوعده يقتله، أن يعقوب
عنه وعفا يعقوب له فحن دمه، يحقن أن إليه الرجل وتوسل لبيبا، فرآه وكلمه العلوي
جرى، ما تسمع البيت جوانب بعض يف الجارية وكانت باملال. وساعده بالفرار وأوصاه
بيعقوب وأتى وخبأه، الرجل عىل قبض حتى املهدي فبعث جرت. كما الحكاية فنقلت
من السادسة السنة يف إال يخرج ولم سنني، عدة باملطبق فحبسه فعله بما له فاعرتف
واحد، ومذهب واحدة طينة من ألنهما الربمكي؛ خالد بن يحيي له شفع الرشيد، خالفة
إليها فسريوه مكة فاختار يشاء، حيث اإلقامة يف الرشيد فخريه عجز قد يعقوب وكان

الربامكة. فيها نكب التي السنة وهي ١٨٧ه سنة فيها وتويف

الربامكة الوزراء (7)

الدولة يف مرتبتهم (1-7)

جدهم خالًدا ألن الربامكة؛ استوزر الرشيد إىل الخالفة وأفضت والهادي املهدي تويف ملا
العباس أبو فأستوزره حسنًا، جهاًدا العباسيني نرصة يف جاهد وقد مسلم، أبي قواد من
يبلغ لم الصدر، واسع العقل كبري خالد وكان تقدم. كما الحروب يف املنصور واستعمله
العقل بموفور يحيى ابنه واشتهر والعلم، والبأس والرأي الجود يف مبلغه ولده من أحد
غالمه ١٤٨ه سنة ليحيى وولد رأيه. عىل يعول املهدي من مقربًا وكان الرأي، وسداد
الخيزران فأرضعت مًعا الطفالن وربى أيام، بسبعة للرشيد الخيزران والدة قبل الفضل،
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يقول ذلك ويف الرضاعة، من الرشيد أخا يحيي بن الفضل فكان ابنها، لبن من الفضل
الخارس:69 سلم

ال��ن��س��اء خ��ي��ر ل��ب��ان رض��ي��ع��ي ن ه��رو وال��خ��ل��ي��ف��ة ال��ف��ض��ل أص��ب��ح

وكان حجره يف الرشيد فشب برتبيته، يحيى إىل املهدي عهد هرون ترعرع وملا
املقربني الدولة رجال أكرب كان جرجان يف ١٦٩ه سنة املهدي مات فلما أبت»، «يا يدعوه:
الناس علم إذا األمر اختالل الرشيد وخاف يونس. بن والربيع خالد بن يحيى يومئذ
حتى الصواب، فيه كان برأي عليه فأشار يحيى فاستشار الحال، تلك يف وهم أبيه بموت
الربيع إىل فبعثت والرشيد، الهادي أم الخيزران وفيها الناس، هاج وقد بغداد إىل رجعوا
كما الرشيد بأمر يقوم أن وأوصاه يحيى، يجبها ولم الربيع فأجابها لتشاورهما، ويحيى

الربيع. ووبخ أبيه أيام يف كان
من الرشيد أخاه يخلع أن الخالفة أزمة عىل قبضه بعد للهادي خطر يشء وأول
الخلفاء معظم يفعل كان كما نسله، يف الخالفة لتبقى ابنه إىل اإلرث ويحول العهد، والية
وبايعوا هرون وخلعوا فوافقوه، خاصته لبعض عزمه الهادي فأعلن الحال. هذه مثل يف
بني يسار أال الهادي فأمر الجماعة. مجلس يف الرشيد من وتنقصوا الهادي، بن جعفر
وتركوا الناس فاجتنبه العهد، ويل يدي بني املسري يف العادة جاري عىل بالحربة، يديه
يف بحقه التمسك عىل حرضه بل يرض، لم يحيى ولكن بذلك. هو وريض عليه، السالم
يحيى إىل الهادي فبعث عليه، الرشيد يفسد يحيى أن الهادي إىل بعضهم فوىش ذلك،
فقال: طاعته». إال مواله إىل العبد من يكون «ما قال: ولك؟». يل ما يحيى، «يا له: فقال
إنما بينكما؟ أدخل حتى أنا «من فقال: عيلّ؟» وتفسده أخي وبني بيني تدخل «لم
نفس فطابت أمرك». إىل فانتهيت بأمره بالقيام أنت أمرتني ثم معه، املهدي صريني
الناس حملت إن إنك املؤمنني أمري «يا وقال: رضاءه يحيى فاغتنم القول. بهذا الهادي
لجعفر بايعت ثم أخيك بيعة عىل تركتهم وإن أيمانهم، عليهم هانت اإليمان نكث عىل

ورصفه. «صدقت» قال: للبيعة»، أوكد ذلك كان بعده
إىل فبعث الخلع، معاودة عىل حملوه الرشيد خلعوا الذين القواد الهادي لقي فلما
وسأله فأحرضه نصيحة»، عندي «إن الحبس: يف وهو يحيى إليه فكتب فحبسه، يحيى

ج٥. ٢٧٧ األثري ابن 69
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هللا ونسأل نبلغه ال الذي األمر كان إن أرأيت املؤمنني، أمري «يا يحيى: فقال عنده عما
لم وهو لجعفر الخالفة يسلمون الناس أتظن الهادي) موت (يعني قبله؟ يعدمنا أن
«يا قال: ذلك». أظن «ما وقال: وغزوهم؟». وحجهم لصالتهم به يرضون أو الرشد، يبلغ
فتخرج غريهم فيها ويطمع فالن، مثل أهلك أكابر إليها يسمو أن أفتأمن املؤمنني، أمري
تعقده أن ينبغي كان لقد ألخيك املهدي يعقده لم لو األمر هذا إن وهللا أبيك؟ ولد من
أخيك، عىل األمر تقر أن أرى ولكني املهدي؟ عقده وقد عنه تحله بأن فكيف له، أنت
وعمل قوله الهادي فقبل وبايعه». له نفسه فخلع بالرشيد أتيت أشده (جعفر) بلغ فإذا

به.70
برشه من أول ويحيى الرشيد، إىل الخالفة وأفضت سنة، إال يملك ولم الهادي وتويف
أجلستني أنت أبت «يا له: وقال ذلك يف فضله الرشيد فعرف نائم، وهو بالخاتم وأتاه بها
وجعل خاتمه إليه ودفع األمر». قلدتك وقد تدبريك، وحسن ويمنك بربكتك املجلس هذا يف
يقول الوزارة هذه ويف «أبي» قال: ذكره فإذا يعظمه، وكان إليه. وإيرادها األمور إصدار

الشاعر:

ن��وره��ا؟ أش��رق ه��رون ول��ي ف��ل��م��ا س��ق��ي��م��ة ك��ان��ت ال��ش��م��س أن ت��ر أل��م
وزي��ره��ا وي��ح��ي��ى وال��ي��ه��ا ف��ه��رون ال��ن��دى ذي ه��رون ال��ل��ه أم��ي��ن ب��ي��م��ن

وفصاحة كتابته يف وجعفر ونزاهته، جوده يف الفضل أحسنهم أوالًدا يحيى وخلف
وترصفوا املناصب أرفع تولوا وقد وبأسه. شجاعته وموىسيف همته، بعد يف ومحمد لسانه،
وكان والسخاء، الجود من به اشتهروا عما فضًال والفضل، جعفر وخصوًصا الدولة، يف
الرجل» «تربمك فقالوا: للسخاء فعًال اسمهم من الناس فاشتق مثلهم، جواًدا يحيى أبوهم

وسخا. جاد أي:
اململكة فقسم األعمال، أعظم وجعفر الفضل ابنيه فوىل يحيى، إكرام الرشيد وأراد
الرشق الفضل وقلد إفريقية، إىل األنبار من كله الغرب عىل عامًال جعفر فجعل بينهما،
فجعلها ١٧٦ه سنة خراسان إىل الفضل فشخص الرتك. بالد أقىص إىل شريوان من كله
دفاتر وأحرق والربط والحياض املساجد وبنى منها الجور سرية وأزال عمله، مركز

ج٦. ٢٩ األثري ابن 70
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فاستخلف قليًال، إال فيها يقم لم لكنه والكتاب، والقواد الزوار ووصل الجند وزاد البقايا،
بعد ورأى الوزارة، واله ثم الرشيد فأكرمه ١٧٩ه، سنة العراق إىل وشخص عمله عىل
من الخاتم ديوان أنقل أن أحببت «قد قائًال: أباهما فخاطب جعفر إىل ينقلها أن قليل
فكتب إليه». أنت فاكتب املعنى هذا يف مكاتبته من استحييت وقد جعفر، إىل الفضل
يمينك من الخاتم تحول أن — أمره هللا أعىل — املؤمنني أمري أمر «قد الفضل: إىل يحيى
انتقلت وما أخي، يف املؤمنني أمري به أمر ما سمعت «قد الفضل: فأجابه شمالك»، إىل

عليه».71 طلعت رتبة عني غربت وال إليه، صارت نعمة عني
يبلغه لم ما عنده املرتبة علو من وبلغ أمره، عىل وغلب الرشيد عند جعفر وتمكن
جعفر وترصف جملة. وجعفر هو يلبسه فكان زيقان، له ثوبًا الرشيد اتخذ حتى سواه،
نصف هبة فيه كان ولو الرشيد، أمضاه إال أمًرا يميض يكن لم مطلًقا، ترصًفا اململكة يف
يمثل ما الهاشمي صالح بن امللك عبد مع حكايته ويف بناته. بعض تزويج أو مملكته
طمع وله عمه بني من ألنه امللك؛ عبد عىل متغريًا الرشيد كان تمثيل: أحسن اإلطالق ذلك
أراد فلما جعفر، بمنزل رشاب مجلس يف مرة كان املذكور امللك عبد أن فاتفق الخالفة، يف
له: فقال عليه، متغري الرشيد أن إليه فشكا حوائجك» «اذكر جعفر: له قال االنرصاف
دينا»، درهم ٤٠٠٠٠٠٠ «وعيل فقال: منك»، عنده ما وزال املؤمنني أمري عنك ريض «قد
عىل وأدل بك أرشف املؤمنني أمري من كونها ولكن لحارضة، وإنها عنك «تقىض قال:
الخالفة». ولد من بصهر قدره أرفع أن أحب ابني «وإبراهيم قال: لك». عنده ما حسن
لواء برفع موضع عىل التنبيه «وأوثر قال: ابنته». العالية املؤمنني أمري زوجه «قد قال:
من يعجبون والحضور امللك عبد وخرج مرص». املؤمنني أمري واله «قد قال: رأسه». عىل
فما الجسارة، هذه من الرشيد يغضب أن وخافوا نفسه، عند من ذلك عىل جعفر إقدام

أحسن».72 «أحسن يقول: وهو ذلك كل الرشيد بإمضاء علموا أن عتم
فإن ذلك ومع الناس. رقاب ويف الدولة خزائن يف يده إطالق من كان بما ناهيك
واختلف املشهورة، نكبتهم أهله سائر ونكب نكبه سلطانه عىل منه أوجس حاملا الرشيد

نذكره. ما وهو سببها يف املؤرخون

.١٨٦ الفخري 71
ج١. ١٦ خلكان ابن 72
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الربامكة نكبة (8)

والشيعة الرشيد (1-8)

مثل العباسيني قبل للعلويني بايع قد خالد جدهم وكان الشيعة، من الربامكة كان
بأبي ثم سلمة بأبي فتكهم وشاهد العباسيون غلب فلما وفارس. خراسان أهل سائر
يغيض أن الرأي وسداد الحكمة من رأى للعلويني، الخالفة يريد ممن وسواه مسلم
عىل وأوالده يحيى ابنه وسار للمنصور. ثم للسفاح الخدمة وأخلص األمر، ذلك عن
يكتمون كانوا لكنهم عيل، آل إيثار من العلوية الشيعة مع يزال ال وهواهم ذلك، نحو
يتتبع وشيعتهم العلويني عىل الوطأة شديد كان ألنه الرشيد؛ خالفة يف وخصوًصا ميلهم
فلما الخالفة. قبل من يخافونه وهم صباه، منذ الشيعة يكره وكان ويقتلهم73 خطواتهم

املدينة.74 إىل بغداد من جميًعا الطالبيني بإخراج أمر الخالفة توىل
العلويني شعراء وكان بهجائهم، إليه يتقربون الشعراء أصبح حتى بذلك واشتهر
طوس، يف ودفن مات فلما حياته. يف الظهور عىل يجرسون ال وهم السبب، لهذا يهجونه
مدح قصيدة من العلويني، بقتل جميًعا العباسيون ارتكبه بما يعرض عيل بن دعبل قال
وقرب الرشيد قرب — طوس يف القربين اجتماع إىل وأشار الرشيد، وهجا البيت أهل بها

قال: — الرضا

م��ض��ر وم��ن ب��ك��ر وم��ن ي��م��ان ذي م��ن ن��ع��ل��م��ه األح��ي��اء م��ن ح��ي ول��ي��س
ج��زر ع��ل��ى أي��س��ار ت��ش��ارك ك��م��ا دم��ائ��ه��م ف��ي ش��رك��اء وه��م إال
وال��خ��زر ال��روم ب��أرض ال��غ��زاة ف��ع��ل وم��ن��ه��ب��ة وت��ح��ري��ق وأس��ر ق��ت��ل
ع��ذر م��ن ال��ع��ب��اس ل��ب��ن��ي أرى وال ق��ت��ل��وا أن م��ع��ذروي��ن أم��ي��ة أرى
وط��ر إل��ى دي��ر م��ن ت��رب��ع ك��ن��ت م��ا إذا ال��زك��ي ال��ق��ب��ر ع��ل��ى ب��ط��وس أرب��ع
ال��ع��ب��ر! م��ن ه��ذا ش��ره��م، وق��ب��ر ك��ل��ه��م ال��ن��اس خ��ي��ر ط��وس: ف��ي ق��ب��ران
ض��رر م��ن ال��رج��س ب��ق��رب ال��زك��ي ع��ل��ى وال ال��زك��ي ق��رب م��ن ال��رج��س ي��ن��ف��ع م��ا

ج١. ١٤٢ الفريد العقد 73
ج٦. ٤٧ األثري ابن 74
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ف��ذر75 أو ش��ئ��ت م��ا ف��خ��ذ ي��داه ل��ه ك��س��ب��ت ب��م��ا ره��ن ام��رئ ك��ل ه��ي��ه��ات

حراًما76 عمله ويعدون العلوية، عىل الرشيد تعصب يكرهون الربامكة وكان
كبارهم وكان إمكانهم، إليه يبلغ بما ا رسٍّ الشيعة يساعدون كانوا أنهم عىل ويكظمون.
ويذكرون الرشيد، عند األعىل الصوت وصاحب يومئذ الربامكة وجيه جعفر، إىل يجتمعون
وأكثرهم — الخليفة بالط يف حساده ولكن إليه، ذلك يبلغ أن يحاذر وجعفر الرشيد، أعمال
وأقدرهم منه غيًظا وأشدهم الرشيد، إىل به يسعون كانوا — إليهم ينتمي من أو العرب من
اضطغنت وقد ابنها. عىل املأمون رضتها ابن فضل ألنه األمني؛ أم زبيدة به الكيد عىل
حلف فلما واملأمون، لألمني العهد كتابي لتعليق جاءها وقد الكعبة، يف كانوا منذ عليه
«إن له: وقال جعفر رده الكعبة، من بالخروج وهم العادة جاري عىل اليمني األمني
زبيدة أمه عىل طلبه فشق ثالثًا، ذلك عىل يحلف أن إليه وطلب هللا»، خذلك بأخيك غدرت
بينهما عما فضًال به77 اإليقاع عىل الرشيد حرض من جملة من وكانت عليه، فحقدتها
آل وخصوًصا العرب، أمراء من الربامكة يحسد كان بمن وناهيك العنرصية، العداوة من
بهم78 الرشيد وأغروا الدولة يف نفوذهم أضعفوا الربامكة فإن الشيباني، مزيد وآل الربيع
حسادهم جملة من كان فإنه خالد، بن محمد عمهم حتى الفرس، من حسادهم غري

أذاهم.79 يف والساعني
وطوًرا تشيعه حيث من تارة جعفر، عىل الرشيد صدر يوغرون كانوا جميًعا هؤالء
يحفظ والرشيد باألموال، وأهله هو استئثاره حيث من وآونة بالدولة، استبداده حيث من
يف أبنائه وآثار عليه، يحيى أفضال من نفسه يف غرس ما عليه غلب وقد ويتدبره، ذلك
العلويني نرصة من أحيانًا جعفر يبديه ما ساءه يكن وإن معاملها، وإحياء دولته تنظيم
شيعيٍّا80 رجًال مرص عىل استخلف املغرب الرشيد واله ملا جعفر فإن استنصارهم، أو

الفرص. يرتقب ذلك عىل صابًرا الرشيد فكان
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بخراسان العلوية الشيعة (2-8)

من — العباسيني قيام قبل — والديلم طربستان أهل من واالهم ومن الخراسانيون وكان
حل ما رأوا فلما منه. خوًفا أو مسلم ألبى مجاراة للعباسيني بايعوا وإنما عيل، شيعة
بالراوندية فتك املنصور رأوا ثم بثأره، األخذ عىل وتعاقدوا غضبوا غدًرا، القتل من به
قد هو وإذا فرتبصوا فيها، وتحصن بغداد بنى ثم مسلم، أبي أصحاب من وهم إخوانهم
يف اإلسالمية اململكة أطراف إىل عيل ولد من بقي من وفر فيهم، وبطش العلويني حارب
من الخراسانيون فكان ا، رسٍّ دعوتهم وينرشون دعاتهم يبثون وأخذوا واملغرب، خراسان

عليه. بتعاقدهم وعمًال مسلم أبي لقتله املنصور، من انتقاًما أنصارهم أقوى
وأهلها العلويني شيعة ألنها خراسان؛ من دولتهم عىل يخافون إنما العباسيون فكان
وكان العباس. بني إىل أمية بني من الخالفة نقلوا منذ الناس، قلوب يف رهبة ولهم أشداء
املنصور حاربه الذي هللا عبد بن محمد أخا يحيى الرشيد أيام يف هناك الشيعة داعية
فرسح الرشيد، خافه حتى شوكته وقويت ١٧٦ه سنة الديلم يف هذا يحيى فظهر وقتله.
ما يشرتط أن عىل بالحسنى، الديلم بالد من الفضل فاستنزله يحيى، بن الفضل إليه
وجاء هاشم، بني وجلة الرشيد أمضاه أمانًا له فكتب خطه، بذلك الرشيد له ويكتب أحب

سنية. أرزاًقا له وأجرى أحب ما بكل الرشيد له فوىف بغداد، إىل يحيى ومعه الفضل
حبسه، عىل حرضوه الشيعة األعداء بعض ولعل منه، خوًفا يحبسه أن له خطر ثم
فقال األمان يف الفقهاء فاستشار بيده. الذي األمان لعهد ذلك يستطيع يكن لم لكنه
هذا القايض: البخرتي أبو وهو — اآلخر فقال الرشيد فحاجه صحيح، األمان بعضهم:
جعفر إىل فدفعه الرجل، حبس عىل وصمم الرشيد فمزقه كذا، وجه من منتقض أمان
نفسه فحدثته األمان، الرشيد نكث وقد األمان عىل جاء ألنه مظلوم؛ أنه يرى وهو فحبسه
يحيى إىل فبعث عنه. يسأل الرشيد يظن يكن ولم والدالة، النفوذ من له بما يطلقه أن
أن تتعرض وال أمري يف هللا «اتق وقال: إليه الرجل فتوسل فخاطبه، الحبس من املذكور
جعفر له فرق محدثًا» آويت وال حدثًا أحدثت ما فوهللا ملسو هيلع هللا ىلص، محمد خصمك غًدا يكون
فوجه أؤخذ؟» أن آمن وال أذهب «وكيف قال: هللا». بالد من شئت حيث «اذهب وقال:

مأمنه.81 إىل أداه من معه
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وجعفر الرشيد (3-8)

نفسه يرشح كان ألنه الربيع؛ بن الفضل وخصوًصا حركاته، يراقبون جعفر حساد وكان
فعله، بما فأخربوه جعفر عىل عيون له وكانت العجم، أولئك إليها فسبقه أبيه بعد للوزارة
بأمره. فعله إنما جعفر أن وأظهر الفضل انتهر ولكنه فأنكره، الرشيد إىل الخرب فرفع
يحيى عن سأل ثم ويحادثه يلقمه وجعل معه، الطعام إىل فدعاه جعفر إىل بعث ثم
،«… وحياتك «ال فقال: جعفر ففطن «بحياتي؟» فقال: الحبس» يف بحاله «هو فقال:
ما فعلت، ما «نعم الرشيد: فقال عنده»، مكروه ال أنه علمت «قد وقال: أمره عليه وقص
جعفر قام وملا الحني، ذلك من به اإليقاع عىل وعزم غيظه كظم وقد نفيس». يف ما عدوت
ملا الحيل، ويدبر الفرص يرتقب مكث ولكنه أقتلك!» لم إن هللا «قتلني نفسه: يف قال عنه
بني حتى طبقاتهم، اختالف عىل للناس األموال من يبذلونه بما الربامكة نفوذ من يعلمه

أنفسهم. هاشم
أن يريد أنه فأظهر عليه، الرشيد نفس يف ملا جعفر ينتبه لئال يغالطه أن وأراد
ثم وسجستان خراسان عىل له وعقد يحيى، أبيه إىل ودفعه الخاتم فأخذ خراسان، يوليه

خافه. ثم واله أو تمويًها إياها واله إما فهو يوًما82 عرشين بعد عنها عزله
يحيى بن بموىس فسعى ماهان، بن عيىس بن عيل الربامكة حساد جملة يف وكان
ويحرضهم إليهم ليسري يكاتبهم أنه الرشيد وأعلم خراسان، أمر يف واتهمه جعفر أخي
الربامكة عىل تغري ولكنه أطلقه، ثم فحبسه الوشاية الرشيد فصدق الطاعة، خلع عىل
الرشيد عىل يدخل مثًال خالد بن يحيى فكان معامالته. بعض يف ذلك وظهر جميًعا
يحيى وكان عنه. يحيى فكف ذلك استهجانه حديثه بعض يف الرشيد فعرض إذن، بغري
له، يقوموا أال خادمه مرسوًرا الرشيد فأوىص الغلمان، له قام الرشيد عىل دخل إذا
الربامكة يصيب ا رشٍّ يتوقعون ولبثوا ذلك، خرب الناس وتناقل التغري بهذا يحيى فشعر
يخافون بما الغناء أثناء يف يعرضون كانوا أنهم عىل به. إخبارهم عىل يجرؤ من وليس

أحيانًا: بكار ابن يغنيه كان ما ذلك ومن — عليهم
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ع��ن��ا؟ ال��ن��اس ت��ن��ام م��ا م��ن��ا؟ ال��ن��اس ي��ري��د م��ا
دف��ن��ا ق��د م��ا ي��ظ��ه��روا أن ه��م��ه��م إن��م��ا

فتك هو إذا الربامكة أنصار ويخاف األمر، ذلك عىل اإلقدام يستعظم الرشيد وكان
واملغنون قلوبهم، يف وقعه لريى الشأن هذا يف خاصته أفكار يستطلع أن فأراد بهم،
صاحبه يبعث والسكر وطربهم، سكرهم حال يف الناس ملخالطتهم لذلك وسيلة أحسن
إسحق مغنية الرشيد فسأل خاطره، يف يجول بما والترصيح ضمريه يف بما اإلفشاء عىل
الربامكة عىل تقبض بأنك «يتحدثون فقال: الناس؟» يتحدث يشء «بأي مرة: املوصىل
وذاك؟ أنت «ما به: وصاح الغضب الرشيد فأظهر الوزارة» الربيع ابن الفضل وتوىل

فأمسك.83 ويلك!»
أنفاسهم عليهم يحصون ودواوينهم، منازلهم يف الربامكة عىل عيون للرشيد وكان

له. يعظمونها والوشاة ترصيًحا، أو تلميًحا بادرة منهم تبدر أن يخلو فال
جعفر، إىل وأهداهما رباهما خزريان خادمان الرشيد جواسيس جملة يف وكان
يعقده أنس مجلس لجعفر وكان يوميٍّا. جعفر مجالس يف يدور ما كل إليه ينقالن فكانا
يلبسون الفرس، من الوجاهة وأهل الدولة أرباب يحرضه األسبوع، يف مرة منزله يف
دار املجالس هذه أحد ففي مثلهم. هو ويلبس جعفر عليهم يخلعها واحد لونها أثوابًا
عائلة من اإلسالمية الدولة ينقل أن وحده استطاع وكيف وبطشه، مسلم أبي عىل الكالم
بقتل إال يدركه لم ألنه به؛ له فضل وال منه ذلك يستغرب «ال جعفر: فقال عائلة. إىل
قوم إىل قوم من الدولة ينقل من الرجل وإنما صربًا، دماءهم سفك نفس ٦٠٠٠٠٠
أنه وأفهماه الرشيد، إىل فنقاله قوله يسمعان الخزريان الغالمان وكان دم»84 سفك بغري
منه. الرشيد خوف فازداد العلويني، أو الفرس إىل العباسيني من الدولة بنقل يعرض

وقد الحج من قادًما الرشيد كان ١٨٧ه) (سنة فيها نكبوا التي السنة كانت فلما
يطمئنه أن بذلك أراد خراسان، كورة وواله عنه رضاءه فأظهر بجعفر، الفتك عىل صمم
فرضب بالنهروان، وعسكًرا لواءً له وعقد عليه وخلع الوالية، بحجة منه الخاتم ليأخذ

ج٥. ١١٣ األغاني 83
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وبقي جعفر، أصحاب من نخبة وفيهم للسفر، يتأهبون ومكثوا هناك مضاربهم الناس
بهم. للحاق يتأهب ببغداد هو

ما علم قد يحيى، بن إسماعيل اسمه عليه غيور الهاشميني من صديق له وكان
جعفر فجاء بينهما، ما إصالح يف يتوسط أن فأراد وأهله، جعفر عىل الرشيد نفس يف
إىل تطرق حتى شتى شؤون يف وحادثه به وخال خراسان، إىل للخروج تأهبه أثناء يف
كثرية بلدة إىل الخروج عىل عازم أنت سيدي «يا له: فقال أجله، من جاء الذي املوضوع
لكان املؤمنني أمري لولد ضياعك بعض صريت فلو اململكة، عظيمة األقطار واسعة الخري
لم الرشيد نفس يف يجول ما كان غضب قوله جعفر سمع فلما عنده». ملنزلتك أحظى
هذه قامت وال بفضيل، إال عمك ابن الخبز أكل ما إسماعيل يا «وهللا وقال: بباله يخطر
ورعيته، وحاشيته وولده نفسه أمر من بيشء يهتم ال تركته أني كفى أما بنا. إال الدولة
ادخرته ما إىل عينه يمد حتى أدبرها الجليلة لألمور زلت وما ماًال، أمواله بيوت مألت وقد
وهللا الطمع؟» فيه ودب وبغيهم هاشم بني حسد وداخله بعدي، وعقبي لولدي واخرتته
سمع فلما خراسان. بذهاب يهدده كأنه عليه!» وباًال ليكونن ذلك من شيئًا سألني لنئ
صار ألنه الرشيد؛ وعن عنه واحتجب عنده من خرج غضبه، ورأى تهديده إسماعيل

عندهما. متهًما
ولعله به. الفتك عىل فصمم إليه، ونقله الرشيد جواسيس أحد الحديث ذلك فسمع
اإلقدام وأكرب قتله. عىل عزم التهديد هذا بلغه فلما فقط، وحبسه عليه القبض ينوي كان
إن خائف «إني قائًال: خاطره يف يجول بما ورصح امرأته زبيدة فاستشار ذلك، عىل
ويقال: به، الفتك رسعة عىل فحرضته يدي» من األمر يخرج أن خراسان من هؤالء تمكن
فاغتنم أخته. بالعباسية تتعلق الرشيد85 بيت يف جعفر ارتكبها أموًرا له ذكرت إنها
وبعث بغداد، يف وهو بالنهروان عسكره يف وهم ومريديه، رجاله عن جعفر بعد الرشيد
أحاط من الرشيد ووجه مشهور. هو كما وقتله إليه فذهب برأسه، ليأتيه مرسوًرا خادمه
مال من لهم وجده ما وقبض فحبسهم ليًال، الفضل وبأخيه أوالده وسائر يحيي بأبيه
ورقيقهم ووكالئهم أموالهم عىل يقبض البالد سائر إىل وأرسل ذلك، وغري ومتاع وضياع
الوزارة وأسند بهم، الساعني جملة من كان ألنه خالد؛ بن ملحمد يتعرض ولم وأسبابهم،
ذكرهم إذا وكان الربامكة قتل عىل الرشيد ندم ثم عدوهم. الربيع بن الفضل إىل بعدهم
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إذ أبرويز، كرسي وزير بزرجمهر أصاب كما الرشيد، من جعفر أصاب وقد بكى86
قتله.87 عىل ندم ثم وقتله عليه فقبض بالزندقة كرسى اتهمه

تأييد يف العباسيني بسياسة عمًال سلطانه، عىل خافهم ألنه بالربامكة؛ فتك فالرشيد
فإنها رعاياهم، معاملة يف سياستهم غري وهي فقتله، فيه وشك جعفر اتهم إذ دولتهم،
وحلم رفق مع الحق، ويستدعيه اإلسالمية الرشيعة تقتضيه ما عىل غالبًا مؤسسة كانت
وإذا عفا استعطفته وإذا بكى، وعظته إذا كان فقد الرشيد والسيما ومحاسنه. وبذلك
هللا يخاف ال فكان العلويون أما األمثال. مجرى خربه جرى حتى سخا، استجديته

ينرصهم. أو إليهم يدعو فيمن وال فيهم88

والفرس العرب أو واملأمون األمني (9)

الدولة عىل نقمتهم وتضاعفت خراسان، أهل غضب الصورة هذه عىل الربامكة قتل ملا
الفرص. يرتقبون وتربصوا والربامكة، مسلم أبي بثأر األخذ عىل وتعاقدوا العباسية،
عىل الربمكي جعفر حجر يف شب وقد فارسية، أمه ألن املأمون؛ إىل آمالهم وتوجهت
وإنما اليوم، هي كما دينيٍّا مذهبًا يومئذ الشيعة تكن ولم — العلوية الشيعة إىل امليل
حب فتمكن العلويني. أنصار من غريهم أو الفرس جماعة به يراد سياسيٍّا حزبًا كانت
اختار قد خالد بن يحيى وكان أظفاره، نعومة منذ املأمون نفس من ومذهبهم الفرس
أسلم خراسان، مجوس من أصل والفضل املأمون. لخدمة الرسخيس سهل بن الفضل
هماًما وكان خراسان، يف الفرس نرصة يف طمًعا وتشيع ١٩٠ه سنة املأمون89 يد عىل
يف الفضل وتوسم له. قهرمانا جعله ثم خاصته، من صار حتى الدولة يف يحيي فقدمه
وكان منه. وتقرب وخدمه فلزمه إليه الخالفة تصري أن فتوقع وتعقًال، نجابًة املأمون
مؤدب أن يحكى — الوزارة من أقل يف طامًعا الفضل يكن ولم ويقدمه، يجله املأمون
وقال للفضل ذلك نقل إياه، وإكرامه الفضل يف رأيه جميل رأى ملا الخالفة قبل املأمون
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ما «وهللا وقال: الفضل فاغتاظ درهم»، ١٠٠٠٠٠٠ منه لك يحصل أن أستبعد «ال له:
الرشق يف هذا خاتمي حكم ليميض صحبته ولكني جل، أو قل ماًال منه ألكتسب صحبته

والغرب».90
املغرب آخر إىل والشام العراق لألمني جعل العهد بوالية ألوالده بايع ملا الرشيد وكان
بعد الخالفة يتوىل أن عىل املرشق91 وسائر خراسان للمأمون وجعل بعده، الخليفة وهو
بن الفضل جملتهم ويف الشيعة، أحزاب من وغريه جعفر بتدبري ذلك وكل األمني. أخيه
يف يبقى أن املأمون ابنه فأمر خراسان، إىل يسري أن ١٩٢ه سنة الرشيد وأراد سهل،
الطريق يف الرشيد يموت أن الفضل فخاف مريًضا، الرشيد وكان يرجع حتى بغداد
وخراسان بالرشيد، يحدث ما تدري «لست له: وقال املأمون إىل فجاء هدًرا، سعيه فيذهب
زبيدة ابن وهو يخلعك، أن بك يصنعه ما أحسن وأن عليك، املقدم األمني ومحمد واليتك
معه». تسري أن املؤمنني أمري إىل فاطلب تعلم، كما وأموالها وزبيدة هاشم، بنو وأخواله
كان سبب من المتناعه بد وال — أجاب ثم أوًال، فامتنع أبيه من ذلك املأمون فطلب
أنفاسه يحصون رقباء92 عليه ألوالده ويرى أجله قرب يتوقع وهو خاطره، يف يجول

بقاءه. ويستطيلون
أمر بتأييد الطريق أثناء يف الفضل واهتم معهما، والفضل أبيه مع املأمون فسار
الرشيد له وأقر وغريهم، القواد من الرشيد عسكر يف من كل عىل البيعة له فأخذ املأمون،
بن الفضل عليه غرية أشدهم الرشيد مع عيون وله بغداد، يف واألمني طوس يف وهو
ابن إىل بعث أبيه عىل املرض اشتداد األمني بلغ فلما الربامكة. بعد الرشيد وزير الربيع،
الربيع ابن احتال ١٩٣ه سنة هناك الرشيد مات فلما بيعته. عىل يستحثهم وغريه الربيع
باألمني، اللحاق عىل وحرضهم مرو يف غائب واملأمون العسكر، ذلك يف كان من عىل
أخذت التي العهود وأغفلوا بغداد، يف وأوالدهم أهلهم إىل الرجوع يف منهم رغبة فأطاعوه
حسن ثم له. البيعة وتمت األمني، إىل الرشيد عسكر يف كان ما وحملوا للمأمون، عليهم

ففعل. العهد، والية من املأمون أخاه يخلع أن لألمني الربيع بن الفضل
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الرضا وعيل سهل بن الفضل (1-9)

عهده، نكثوا وقد واألحمال، باألموال أخيه إىل رجاله ورجوع أبيه، موت املأمون بلغ فلما
ال وأنه ضعفه لهم وأظهر األمر، يف وشاورهم بمرو خاصته فجمع نفسه عىل خاف
أخوالك يف نازل «أنت سهل: بن الفضل له وقال خريًا. ووعدوه فنشطوه أخيه، عىل يقوى
الوعد بهذا املأمون خاطر فاطمأن الخالفة»، لك أضمن وأنا اصرب أعناقهم، يف وبيعتك
أي: الرياستني، ذا وسماه به» فقم إليك األمر وجعلت صربت «قد له: وقال الرصيح،

القلم. ورياسة السيف رياسة
واستمال وأمته، ووطنه لنفسه يعمل إنما ألنه املأمون؛ نرصة يف جهده الفضل فبذل
بغداد من بينهما الدروب وقطعت األخوين، بني العداوة وتعاظمت الثغور، وضبط الناس
معارك وحدثت الجيوش وتجردت الخطبة، من أخيه اسم منهما كل وأبطل خراسان، إىل
الحرب وانتهت الحسني، بن طاهر بقيادة الفرس وهم املأمون، جند فيها فاز هائلة
فلما خراسان. يف املأمون إىل رأسه حملوا وقد ١٩٨ه، سنة األمني وقتل بغداد بفتح
فاستبد يشء. يف يخالفه ال بيده آلة أصبح عليه، الفضل عاهده ما صدق املأمون تحقق
واألهوار وفارس والعراق الجبال كور سهل بن الحسن أخاه ووىل الدولة، يف الفضل
إىل الخالفة لنقل الفرصة هذه اغتنم ثم بغداد، يف مقامه يكون أن عىل واليمن، والحجاز
محمد بن جعفر بن الرضا موىس بن عيل خراسان يف يومئذ داعيتهم وكان العلويني.
عىل املأمون تحريض يف جهده الفضل فبذل الرضا. بعيل املعروف الحسني، بن عيل بن
العلويني. إىل العباس بني من الخالفة يخرج أن أي: بعده، العهد بوالية الرضا عيل بيعة
ولم ذلك له حسن أنه أو له، الخالفة اسرتجاع يف ملساعدته رشًطا البيعة تلك جعل وربما
فعله أنه أو به، للمكر له مجاراة أو لوعده، وفاء أما طلبه، إىل املأمون فأجابه يشرتطه،
التشيع93 يظهر وكان طفولته من الشيعة حب رضع ألنه العلويني؛ يف ظن حسن عن
وأمر محمد»، آل من «الرضا ولقبه بعده، الخليفة وجعله ٢٠١ه سنة الرضا لعيل فبايع

اآلفاق. إىل بذلك وكتب الخرضة، ولبس العباسيني لباس السواد بطرح جنده
وامتنعوا األمر وأعظموا وأتباعهم، الهاشميون ضج بغداد إىل الخرب ذلك بلغ فلما
تلك أن تحققوا وقد العباس، ولد من الخالفة تخرج ال وقالوا: املذكور، لعيل البيعة عن

ج٢. ٢٢٤ املسعودي 93
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عىل سهل بن الحسن أخيه والية فأنكروا سهل، بن الفضل من دسيسة هي إنما البيعة
ولقبوه فبايعوه املهدي، بن إبراهيم عمه وبيعة املأمون خلع عىل أخريًا وأقروا بغداد.

عزمه. عىل بقي إذا بالقتل يهددونه املأمون إىل الهاشميون وبعث «املبارك»،
وينكث فيندم يخاف لئال املأمون؛ عن األخبار هذه يخفي سهل بن الفضل وكان
بغداد، يف حدث ما عىل مطلًعا الرضا عيل وكان عبثًا. سعيه فيذهب عليٍّا فيخلع البيعة
صار بما وأخربه بنفسه فجاءه عليه املأمون يطلع وال بسببه، ذلك يحدث أن نفسه وأبت
يصدقه، ولم الخرب املأمون فاستغرب املهدي. بن إبراهيم بايعوا وأنهم بغداد، حال إليه
الفضل «إن له: فقال الفضل». أخربني كذلك غيابي، أثناء يف عليهم ولوه هم «بل وقال:
فحل فيه وشك الغرض، لهذا نرصه إنما وأنه الفضل، دسيسة املأمون فأدرك كذبك» قد
قتله عىل حاكمهم ثم مغافصة، برسخس الحمام يف قتلوه أناًسا إليه فدس عنده، قتله

به.94 وقتلهم
أهل عليه يثور أن رجع إذا وخاف عنها يرجع أن فأعظم الرضا، عيل بيعة يف وفكر
فمات95 مسموًما عنبًا أطعمه من إليه فدس الفتك سياسة إىل فعمد ويقتلوه، خراسان
بيعة إىل وعادوا املهدي بن إبراهيم فخلعوا بغداد، أهل أغضبت التي األسباب فذهبت
الثورة، تلك يف األمني مع كانوا الذين وسائر الربيع بن والفضل إبراهيم فهرب املأمون.
آل حب من به اشتهر فيما للشبهة ودفًعا بها. واستقر ٢٠٤ه سنة بغداد املأمون وجاء

السواد.96 بلبس وأمرهم عليه الدخول من ومنعهم اضطهدهم طالب، أبي
إىل تشيعهم يكتمون وهم للفرس النفوذ بقاء مع بغداد، يف الشيعة أمر فاضطرب
عليهم؛ النكري وشدد الشيعة اضطهد ٢٣٢ه سنة املتوكل توىل فلما الواثق، خالفة آخر
الشيعة، أو الفرس يكرهون عربية عصبية أهل جماعة بني حداثته من ربي قد كان ألنه
وأبو الرخجي، فرخ بن وعمرو شامة، بني من الشامي الشاعر الجهم بن عيل منهم
العلويني يهجو الرشيد إىل قرب يت كان الذي حفصة، أبي بن مروان ولد من السمط
ويشريون اإلجمال، عىل الشيعة من املتوكل يخوفون وكانوا أمية. بني موايل من وهو
الذين أسالفهم يف الوقيعة له حسنوا ثم إليهم، واإلساءة عنهم واإلعراض بإبعادهم عليه

ج١. ٤١٤ خلكان وابن ج٩ ٣١ واألغاني ١٩٩ والفخري ج٦ ١٤٣ األثري ابن 94
.١٩٩ والفخري ج٦ ١٤٤ األثري ابن 95

ج٦. ١٥٦ األثري ابن 96

180



سلطتهم تأييد يف العباسيني سياسة

وكره الشيعة كره عىل وشب فيه، أقوالهم فأثرت الدين. يف منزلتهم علو الناس يعتقد
أثرت كما والواثق97 واملعتصم املأمون وهم قبله، الشيعة ينرصون كانوا الذين الخلفاء

وأهلها. الشيعة إليه وحببوا املأمون يف الربامكة تربية
ومنع املباني من حوله ما وهدم عيل، بن الحسني قرب بهدم أمر املتوكل توىل فلما
كان أنه ذكروا — سخرية جعله حتى بيته وأهل عليٍّا بغضه يف وبالغ إتيانه، من الناس
رأسه ويكشف مخدة ثيابه تحت بطنه عىل يشد كان عبادة، اسمه مخنث ندمائه جملة يف
املسلمني» خليفة البطني األصلع أقبل «قد ويقول: ويرقص عيل، باإلمام تشبًها أصلع وهو
وقوامها الحني ذلك من الدولة يف السنة وغلبت ويضحك98 يرشب واملتوكل عليٍّا)، (يعني
وبخالفة منها، الفرس نفوذ ذهب بغداد من الشيعة أمر وبذهاب سيأتي. كما األتراك،

األول. الفاريس العرص ينقيض املتوكل

العباسية الدولة يف األرسار (10)

يفرضون وكانوا ينوونه، فيما والتكتم األرسار الخصوصبحفظ عىل العباس بنو واشتهر
دولتهم، دعائم لتثبيت إليه يحتاجون فيما سيما وال بطانتهم، ورجال مواليهم عىل ذلك
املنصور وخصوًصا دولتهم، أول من ووزرائهم قوادهم مع الخلفاء ترصف من رأيت كما
بن الفضل مع واملأمون الربامكة، مع الرشيد وترصف وغريهم، مسلم وأبي أعمامه مع
رشوط من رشًطا مرشوعاتهم كتمان يرون وكانوا الحسني. بن وطاهر الرضا وعيل سهل
يطلع أن يشأ لم بحيلة الجند فرق بني التفريق يف العباس بن قثم فعل كما نجاحها،
عىل يتجسس منهم وكل واألرصاد، بالعيون ذلك عىل يستعينون وكانوا عليها. املنصور
فربما عليه. األرصاد يقيمون ووزراؤه ووزرائه، قواده عىل العيون الخليفة فيبث صاحبه،
أوالده عىل والرقباء الجواسيس الخليفة يقيم وقد عليه، عينًا وجاريته الرجل خادم كان
الرشيد، بأبيهم واملأمون األمني فعل كما آبائهم، عىل الرقباء العهد والة يقيم أو إخوته، أو
بختيشوع بن جربائيل األمني ورقيب الخادم، مرسوًرا أبيه عىل املأمون رقيب كان فقد

تقدم. كما أنفاسه99 يحصون وكانوا الطبيب،
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فألزمه املهدي، بن إبراهيم عىل يتجسس كان بغداد وأتى الخالفة املأمون توىل وملا
الخلفاء، سائر كان وهكذا هزًال100 أو ا جدٍّ لفظه من يسمعه ما كل إليه ينقل رجًال
من وتدانت السقوط إىل الدولة مالت إذا يكثر التجسس ألن الدولة؛ أواخر يف وخصوًصا
هم العمال، عىل عيون وللخلفاء الخلفاء، عىل عيون للوزراء وكان سيجيء. كما الهرم،
واملغنيات والجواري الخدم من يبثونه كانوا ما غري األخبار، أصحاب أو الربيد أصحاب
يفوق ما إىل التكتم يف فبالغوا سلطانهم، عىل خوًفا ذلك يفعلون كانوا — األغراض لهذه
يف الفدح إال يشء كل يغتفر وكان خرب، صاحب واحد كل عىل للمأمون فكان الوصف.

بالحريم.101 والتعريض الرس وإفشاء امللك
الحوادث من كثري الناس عىل أشكل أعمالهم، يف والتكتم األرسار عىل وبمحافظتهم
تدوينها يف املؤرخون تكهن مثًال الربامكة فنكبة أسبابها، يفهموا ولم أيامهم يف جرت التي
مات فحسبوه قاتله يعرف لم قتيل من وكم مذهب. كل أسبابها يف وذهبوا بالغيب، رجًما
القواد أو الخلفاء بعض بدسيسة مسموًما قتل وإنما ذلك، غري أو تمر أو عنب أكلة من

داره.102 صاحب أو طبيبه إىل العهد والة أو

اإلسالم بعد األنساب اختالط (11)

يكن لم من يحتقرون كانوا حتى أنسابهم حفظ يف العناية من للعرب كان ما رأيت قد
أعجمية أمه كانت وإن املذرع، سموه عربي غري أبوه كان فإذا عربيني، أبوين من مولوًدا
عبًدا، ظل وإال به، اعرتفوا أنجب فإذا استعبدوه، أمة أمه كانت وإذا الهجني. سموه

تقدم. كما العرب غري احتقارهم قبيل من وهو الهجني، تورث ال والعرب
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اإلماء أبناء (1-11)

السبايا وكثرت وغريهما، والرتك فارس من الرشق أمم عىل العرب وغلب اإلسالم جاء وملا
للفراش، الجواري واقتنوا ومراضع، ودايات أظئاًرا النساء من اتخذوا الفتوح، أثناء يف
الحجاز يف وخصوًصا أبناءهن، ويحتقرون بهن التزوج يكرهون الرأي بادئ يف وكانوا
اإلماء، من أمهاتهم الرجال كرام من ثالثة املدينة يف نشأ حتى العربية، الجامعة مركز
فقًها املدينة أهل وفاقوا هللا، عبد بن وسالم محمد بن والقاسم الحسني بن عيل وهم

الرساري.103 يف الناس فرغب وورًعا وعلًما
عبد فبلغ العجم، عىل للعرب تعصبًا اإلماء، أبناء يحتقرون ظلوا أمية بني أن عىل
«إن عيل: فأجابه يؤنبه إليه فكتب وأعتقها، له جارية تزوج الحسن بن عيل أن يوًما امللك
وهذا مسلم، عىل عار فال اللؤم، من به وأكرم النقيصة وأتم الخسيسة باإلسالم رفع هللا
بن عيل «إن قال: جوابه امللك عبد تال فلما عبده»، وامرأة أمته تزوج قد ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول
يرفعون اإلسالم بعد أصبحوا العرب أن عىل الناس». يتضع حيث من يرشف الحسني
عمًال لآلباء النسب وإنما األم، قبيل من ليس النسب أن عىل اعتماًدا الهجناء، شأن من

الشاعر: بقول

ع��ج��م��اء س��وداء أو ال��روم م��ن أم ل��ه ت��ك��ون أن م��ن ً ام��رأ ت��ش��ت��م��ن ال
آب��اء ول��ألح��س��اب م��س��ت��ودع��ات، أوع��ي��ة ال��ق��وم أم��ه��ات ف��إن��م��ا

يستخلفونهم، ال وكانوا دولتهم، أواخر إىل اإلماء بني احتقارهم عىل فظلوا أمية بنو أم
يف بالخالفة يطالب الحسني بن عيل بن زيد قام ملا ولذلك العرب؛ لهم تصلح ال وقالوا:
وأنت الخالفة يف نفسك تنازعك الذي «أنت بقوله: هشام عريه امللك عبد بن هشام أيام
كانت وقد الغايات، عن بالرجال يقعدن ال األمهات إن املؤمنني، أمري «يا قال: أمة؟» ابن
فأخرج أبًا، للعرب وجعله نبيٍّا هللا بعثه أن ذلك يمنعه فلم إسحق، ألم أمة إسماعيل أم
استنكاًفا العرب، بغري لالختالط أقرب كانوا فالعلويون محمًدا»،104 البرش خري صلبة من

العلويني. شيعة أكثرهم املوايل كان ولذلك للعرب؛ أمية بني تعصب شدة من

ج٣. ٢٣٩ الفريد العقد 103
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اإلماء أبناء يحقر من فيهم طائفتني، االعتبار بهذا اإلسالم صدر يف العرب وكان
ولديه سابق مروان بن امللك عبد أن ذكروا — قيمة األم لنسب يجعل ال من وفيهم

امللك: عبد فقال سليمان فسبق ومسلمة، سليمان

ف��ت��درك ال��ره��ان ي��وم خ��ي��ل��ك��م ع��ل��ى ه��ج��ن��اءك��م ت��ح��م��ل��وا أن أن��ه��ك��م أل��م
م��ش��ت��رك ظ��ه��ره��ا أخ��رى اب��ن وه��ذا ح��رة اب��ن ه��ذا ال��م��رآن: ي��س��ت��وي وم��ا
ي��ت��ح��رك ف��ال رج��اله وت��ق��ص��ر س��وط��ه وي��ق��ص��ر ع��ض��داه وت��ض��ع��ف
ي��درك ب��د ال ال��س��وء ع��رق إن إال ف��ن��زع��ن��ه خ��االت��ه وأدرك��ن��ه

الطائي: حاتم قاله ما وهاك

ق��س��را ب��أس��ي��اف��ن��ا خ��ط��ب��ن��اه��ا ول��ك��ن ب��ن��ات��ه��م ط��ائ��ع��ي��ن أن��ك��ح��ون��ا وم��ا
ق��درا ط��ب��خ��ت وال خ��ب��ًزا ك��ل��ف��ت وال م��ذل��ًة ال��س��ب��اء ف��ي��ن��ا زاده��ا ف��م��ا
زه��را وج��وه��ه��م ب��ي��ًض��ا ب��ه��م ف��ج��اءت ن��س��ائ��ن��ا ب��خ��ي��ر خ��ل��ط��ن��اه��ا ول��ك��ن
ش��زرا ي��ط��ع��ن��ه��م األب��ط��ال ل��ق��ي إذا س��ب��ي��ة اب��ن م��ن ف��ي��ن��ا ت��رى وك��ائ��ن
ح��م��را وي��ص��دره��ا ب��ي��ًض��ا ف��ي��ورده��ا ب��ك��ف��ه ال��ط��ع��ان راي��ات وي��أخ��ذ
ب��درا105 ق��م��ًرا ال��دج��ى ل��ي��ل س��رى م��ا إذا ت��خ��ال��ه ال��ل��ئ��ي��م اع��ت��ز إذا ك��ري��م

العربي، النسب حفظ من األمويون أراده ما عىل غلبت العمران طبيعة أن عىل
يف فبايعوا أمية، بني من الخلفاء يف حتى األنساب، باختالط باألعاجم االختالط وقىض
بن الوليد بن يزيد الهجناء الخلفاء من الخالفة توىل من وأول اإلماء. ألبناء دولتهم أواخر
ببالد قتيبة سباها كرسى، بن يزدجرد نسل من كانت أمه ولكن ١٢٦ه، سنة امللك عبد
يزيد،106 فأولدها امللك عبد بن الوليد إىل الحجاج فقدمها الحجاج إىل وأرسلها الصغد
يرون كانوا ولكنهم بهم الستهانة ليس اإلماء، بني مبايعة حظروا أمية بني أن ويقال:
يده، عىل ملكهم يذهب الذي ظنوه املذكور يزيد توىل فلما أمة، ابن يد عىل دولتهم زوال

ج٣. ٢٣٠ الفريد العقد 105
ج٥. و١٤٧ ج٤ ٢٧٥ األثري ابن 106
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سلطتهم تأييد يف العباسيني سياسة

فذهب كردية، أمة وأمه محمد بن مروان مكانه ووثب مات، حتى أشهر سبعة يلبث فلم
يده. عىل ملكهم

الهجناء الخلفاء (2-11)

لكثرة العربية العصبية أيامهم يف ضعفت وقد باملوايل، دولتهم فقامت العباس بنو أما
اإلماء بني من خلفائهم أكثر وكان اإلطالق، عىل باألم يعتدون ال فأصبحوا االختالط،
والرببر واألكراد والروم والرتك الفرس من اإلماء وفيهم بعده، فما اإلمام إبراهيم من

اإلماء: أبناء من العباس بني خلفاء بعض أسماء وإليك وغريهم، والزنج واألحباش

أمه جنس الخليفة اسم أمه جنس الخليفة اسم

فارسية املأمون بربرية اإلمام إبراهيم
رومية حبشية باهلل املنترص بربرية املنصور

صقلية باهلل املستعني حرشية الرشيد
جارية؟ املعتز زنجية املهدي بن إبراهيم
أرمنية املستيضء رومية املهتدي
تركية النارص تركية املقتدر

تركية املكتفي

سودانية، أمة أمه الفاطمي باهلل املستنرص فإن األخرى. الدول من الخلفاء ذلك عىل وقس
الخالفة يتولوا لم الذين الخلفاء بأبناء ناهيك بربرية. أمه األموي الداخل الرحمن وعبد

سوداء. سندية جارية أمه الحنفية بن محمد فإن اإلسالم، صدر يف حتى
الناس؟ طبقات سائر يف فكيف الخلفاء، يف النسب اختالط حال هذا كان فإذا
األموية، الدولة أواسط إىل اإلسالم وصدر الجاهلية يف إال خالًصا يكن لم العربي فالنسب
اختالًطا اختلط فإنه األمهات حيث من أما فقط، اآلباء حيث من محفوًظا ذلك بعد وظل
حيث من كان وربما أبيه، من يرث كما أمه من يرث الولد أن اآلن نعلم ونحن عظيًما.
الدم فيهم قل للهجرة الثاني القرن بعد فالعرب أبيه. إىل مما أمه إىل أقرب األخالق
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فيهم أثر عما فضًال باألعاجم. اختالطهم يكثر لم حيث أو البادية يف إال الخالص، العربي
أهلها. وعادات نزلوها التي األقاليم طبائع من

فكيف اإلسالم، صدر يف العرب غري هم للهجرة الثالث القرن يف الحرض فالعرب
إىل وينتسب يتعرب بمن ناهيك والتزاوج؟ االختالط فيهم تواىل وقد األيام هذه حرض يف
الحقيقة يف وهم العرب، من يعدون مثًال واملغرب والعراق ومرص الشام فأهل البالد،
وغريهم، والكرج واألرمن والفرس والروم والجركس والديلم والرتك العرب من أخالط
فيها وتناسل قطنها فإذا غريبًا، الرأي بادئ يف عد البالد هذه بعض نزل إذا الرجل ولكن

عربًا. سموٍّا األجيال عليهم توالت فإذا مولدين، أوالده كان
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متهيد

له تمييًزا األجناد، وهم العباسية، بالدولة األتراك فيها استبد التي املدة العرص بهذا نريد
العرصين بني وليس الوزراء. وهم الفرس، فيه استبد الذي الفاريس العبايس العرص عن
يف األول كان مدة تعارصا هما بل اآلخر، منه ويبتدئ الواحد إليه ينتهي فاصل حد

أوائله. يف واآلخر أواخره،

القدماء األتراك (1)

األلطاي جبال عىل مواطنهم كانت وأفخاذ، وبطون قبائل من مؤلفة ا جدٍّ قديمة أمة الرتك
أصل يف يذهبون وهم وسيربيا. والصني الهند بني آسيا أواسط يف الذهب جبال أو
برتزينا أن فيعتقدون «روملس»، دولتهم مؤسس يف الرومانيني مذهب مثل اجتماعهم
بخيامهم والغزو الحروب يف قادهم شب فلما الذئبة، ثديي من رضع قوادهم أول
وخلف الصني. سكان وخصوًصا لهم املجاورة األمم فحاربوا بادية، أهل ألنهم وأنعامهم؛
بعضهم فأحب وعمراتها الصني مدن شاهدوا قد وكانوا أبنائه، من واحد غري برتزينا
موالي يا «نحن قوله: الشأن هذا يف نصائحه ومن أمرائه، بعض فمنعه املدن يبني أن
قوة أنفسنا يف رأينا إذا حريتنا، بإطالق هي إنما وقوتنا عدًدا الصني أهل عرش من أقل
كأنهم األسوار داخل محبوسون املدن وأهل البادية، إىل رجعنا وإال هجمنا الحرب عىل
صدر يف العرب حال كانت وتلك التحرض. عن وعدل الرجل رأي فأعجبه قفص»، يف

تغلبهم. أسباب أهم من كانت بداوتهم فإن اإلسالم،
نحو منهم اجتمع حتى وعدًدا قوًة يزدادون وخيام، وغزو بادية أهل األتراك زال وما
معظم يف وظفروا سنة، خمسني والرومان والفرس الصني أهل حاربوا رجل ٤٠٠٠٠٠



الرابع) (الجزء اإلسالمي التمدن تاريخ

بينهم حسنة العالئق وظلت صلًحا، جوستنيان أيام يف الرومان مع عقدوا وقد حروبهم،
أرسل ديزابول خاقان أيام ويف مرة. غري األمتني بني السفارات وتبودلت خلفائه، وبني
زمن يف الفرس محاربة عىل محالفة معه عقدوا وفًدا الذهب جبال يف الرومانيون إليه
يف بعضهم وأقام تركستان، بالد يف انترشوا قد وكانوا عليه، يقووا فلم أنورشوان كرسى

املدن.

اإلسالم بعد األتراك (2)

وهم الرتك، بالد خيولهم حوافر وطئت العالم، أنحاء يف العرب وانترش اإلسالم ظهر وملا
من وغريها وأرشوسنة وفرغانة وسمرقند بخارا ففتحوا النهر، وراء بما عنها يعربون
للمسلمني خاضعة املدن تلك كانت العباسيون توىل وملا أمية. بني أيام يف تركستان
بادية أهل من أوالًدا الجزية، جملة يف يحملون وكانوا والخراج، الجزية عنها يؤدون
العادة جاري عىل األرسى أو السبي من الغالب يف وهم الرقيق، بيع يبيعونهم تركستان
باألرس الحروب أثناء يف املسلمني أيدي يف منهم يقع كان عمن فضًال األعرص. تلك يف
فأخذوا األمراء. ومنازل الخلفاء بالط يف ويفرقونهم باملماليك، عنهم ويعربون السبي أو
العبيد ومنهم العهد، ذلك يف للعرب خضعت التي األمم من سواهم مثل باإلسالم يدينون

تقدم. كما واملوايل
البدن بقوة للمسلمني دانت التي الشعوب سائر عن يمتازون يومئٍذ األتراك وكان
الخيل، ظهور فوق الشاقة األسفار عىل والصرب النشاب رمي يف واملهارة والشجاعة
وقلما الطبيعي، والعلم الفلسفة سيما وال بالعلوم العناية قلة مع الوغى ساحة يف والثبات
إذا أصبحوا حتى عنهم ذلك واشتهر اإلسالمي. التمدن إبان يف بدرسها منهم أحد اشتغل
أشار ملا األثري ابن فعل كما االستغراب، مع ذكروه الطبيعي بالعلم يشتغل برتكي سمعوا
النجوم، علم يعلم كان هذا قتلمش أن العجب «ومن فقال: النجوم علم قتلمش معرفة إىل
اإلسالم تاريخ يف األتراك ويعرف القوم». علوم من غريه ويعلم تركي أنه مع أتقنه وقد
العرب. قبائل مثل كثرية وقبائلهم وفروعهم، أصولهم، باختالف تختلف كثرية بأسماء
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تمهيد

العباسية الدولة يف الرتكي الجند (3)

واألتراك املعتصم (1-3)

رشذمة كانوا ولكنهم العبايس، املنصور الخلفاء من الجندية يف األتراك استخدم من أول
«الفرس» للخراسانيني يومئٍذ األكرب الشأن كان وإنما الدولة، يف لها شأن ال صغرية
العرب سطوة وذهبت الرشيد، أيام يف والفرس العرب بني التنافس اشتد وملا والعرب.
كانت الدولة، يف واستبدوا وأخواله، املأمون أنصار الفرس وتسلط األمني دولة بذهاب
أخو املعتصم ففكر والفتح. التغلب قوة منهم وأذهبت باملسلمني أرضت قد الحضارة
طبائع من كثري وفيه تركية أمه وكانت إليه، الخالفة تفيض أن قبل ذلك يف املأمون
الفرس. إىل املأمون يميل كان كما أخواله، ألنهم إليهم؛ امليل مع ذكرناها التي األتراك
يخافهم أصبح حتى األمني، أخيه قتل بعد وتطاولهم الفرس جرأة من املعتصم وشاهد
والرتف الحضارة إىل وأخلدوا عصبيتهم ذهبت وقد بالعرب، ثقة له يكن ولم نفسه. عىل
بداوة أهل العهد ذلك إىل يزالون ال وهم باألتراك يتقوى أن فرأى شوكتهم، وانكرست
األشداء منهم يتخري فجعل العيش. شظف عىل والصرب الحرب عىل الجرأة مع وبطش،
فاجتمع وغريها. تركستان من طلبهم يف يبعث أو العراق، يف مواليهم من باملال يبتاعهم
والحلية املذهبة واملناطق الديباج أثواب فألبسهم وصحة، جمال وفيهم آالف، عدة عنده
ينسبون عنده اجتمعوا الذين األتراك وأكثر الجنود.1 سائر عن بالزي وميزهم املذهبة،

وأرشوسنة. فرغانة إىل
عنهم، بغداد ضاقت حتى وتكاثروا له، عونًا األتراك كان إليه الخالفة أفضت فلما
وربما كثري، أذى ذلك من والصبيان الضعفاء فينال األسواق يف العوام يؤذون وصاروا
يوم بموكبه خرج املعتصم أن فاتفق الطريق. قارعة عىل قتيًال الواحد بعد الواحد أردوا
شيخ «يا وقال: فمنعهم، رضبه الجند فأراد إسحق!» أبا «يا له: فقال شيخ إليه فقام عيد
غلمائك من العلوج بهؤالء وجئت جاورتنا خريًا الجوار عن هللا جزاك «ال قال: لك؟» ما
واملعتصم رجالنا»، وقتلت نساءنا وأرملت صبياننا بهم فأيتمت بيننا، فأسكنتهم األتراك
العيد، بالناس فصىل فخرج اليوم. ذلك مثل إىل راكبًا ير ولم منزله فدخل ذلك، يسمع
معسكًرا فاتخذها سامًرا أتى حتى ألجناده، معسكًرا يلتمس سار بل بغداد يدخل ولم

ج٢. ٢٤٦ املسعودي 1
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حسب عىل القطائع أتراكه وأقطع الخطط فيها واختط رأى، من رس وسماها فأعجبته
الناس فبنى التجار. وكذلك بسوق صنعة كل أهل وأفرد بالدهم، يف ومجاورتهم القبائل
إن الناس وتسامع املياه، واستنبطت العمارات وكثرت القصور وشيدت البنيان وارتفع
ينتفع ما وسائر األمتعة أنواع من إليها وجهزوا فقصدوها، هناك إىل انتقلت قد امللك دار
سنة من العباسية الدولة قاعدة سامرا زالت وما الرزق. واتسع العيش فكثر الناس، به
بنيت منذ إليها عاد من أول وهو ٢٧٩ه، سنة بغداد إىل فعاد املعتمد، أيام إىل ٢٢١ه

سامرا.2
ذلك يف الجند نظام مثل منهم، القواد عليهم فرًقا املماليك ينظم املعتصم وكان
األتراك أمراء رغب ولكنه املهاداة، أو بالرشاء األتراك املماليك بجمع يكتف ولم الزمن.
جف الصورة هذه عىل منهم جاء وممن ظله. يف واإلقامة إليه القدوم يف ملوكهم وأوالد
الحروب، يف والتقدم بالشجاعة له وصفوه قد وكانوا فرغانة، ملوك أوالد من بلتكني بن
إكرامهم، يف املعتصم فبالغ األمراء أبناء من وأحرضغريه أحرضه، من إليه املعتصم فوجه
تعرف جف قطائع وظلت القطائع، فيها أقطعهم سامرا» «أو رأى من رس بنى وملا

قرون.3 عدة هناك باسمه
ما عىل الوثنية أو باملجوسية يدينون إليه املعتصم جمعهم ملا األتراك أكثر وكان
صاروا فلما املسلمني غري أما اإلسالم. دخلوا قد جماعة وفيهم بالدهم، يف عليه كانوا
للخلفاء تزلًفا ذلك أظهر من وفيهم أسلموا، املسلمني ظل يف وتربوا الخليفة، جند من

بالحروب. الغنائم من الكسب يف طمًعا اإلسالم وأظهر مجوسيٍّا وكان كاالفشني،
تحرضهم ويخاف فطرتهم، عىل أتراكه استبقاء يف الرغبة شديد املعتصم وكان
الجواري لهم فابتاع نجدتهم، وتضعف عصبيتهم فتذهب األخرى باألمم واختالطهم
ينشأ أن إىل املولدين، من أحًدا يصاهروا أو يتزوجوا أن ومنعهم منهن فأزوجهم الرتكيات
يف أسماءهن وأثبت قائمة، أرزاًقا للجواري وأجرى بعض، إىل بعضهم فيتزوج الولد لهم

يفارقها.4 أو امرأته يطلق أن منهم أحد يقدر يكن فلم الدواوين

ج٧. ١٨١ األثري ابن 2

ج٢. ٤١ خلكان ابن 3
.٣٣ البلدان تقويم اليعقوبي: 4
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الدولة ومصالح الرتكي الجند (2-3)

أن بعد وخصوًصا الدولة، أمور عىل وغلبوا شوكتهم وقويت بذلك األتراك ساعد فاشتد
إليهم. النفوذ فتحول اإلسالم ونرصوا عمورية وفتحوا الخرمي، بابك من اململكة أنقذوا
أو األتراك، القواد أيدي يف أصبحت الفرس الوزراء قبضة يف الدولة أمور كانت أن وبعد
جماعة املدة تلك أثناء يف الوزراء من واشتهر والقواد، الوزراء بني فوىض النفوذ صار
وكانوا وغريهم. مقلة وابن عيىس بن وعيل الفرات وابن وهب كابن الرجال، كبار من
سيجيء. كما املظالم من ونحوها باملصادرات األموال وابتزاز النفوذ إىل األتراك يسابقون
الخلفاء وانغمس التقهقر، يف وأخذت الشباب طور تجاوزت قد الدولة وكانت
منصب يبلغون ال فأصبحوا الحكومة، بشؤون القيام عن وعجزوا والقصف الرتف يف
استخدام استطاع فمن باملال، إال عمًال يعملون ال وهؤالء (األتراك)، بالجند إال الخالفة
األتراك فأصبح وطنية. وال دينية جامعة وال جنسية وال هناك عصبية وال ملك، الجند
أكرب والفتك البطش فأصبح تقدم، كما وحرب شجاعة أهل وهم الحركة تلك محور

السيادة. عوامل
ونريد — والفرس واليمن، مرض من العرب أوائلها يف العباسية الدولة جنود وكانت
(األندوس)، جيحون نهر إىل رشًقا خراسان وأطراف العراق بني ما سكان بالفرس
وخراسان وقوهستان وسجستان ومكران وكرمان وفارس خوزستان أهل ذلك يف ويدخل
امللك، يف رغبة أو أمية بني من انتقاًما املسلمني بنرصة هؤالء قام وقد — وغريها
ليسوا أنهم إىل إشارة املوايل سموا وإنما عتق، وال بيع بال األحرار الجنود من ومعظمهم
الدولة، مصالح يف قدموهم منهم جماعة الخلفاء واختار العرص. ذلك اصطالح عىل عربًا
وأنشأوا بها فاستقلوا الواليات، الخلفاء ووالهم والعلماء، واألمراء الوزراء منهم فنبغ

سيأتي. كما العباسية الخالفة رعاية تحت املستقلة الدول
أكثره العبايس الجند أصبح الرشاء، أو بالرتغيب األتراك واقتنى املعتصم توىل فلما
يف بالخدمة بعضهم واختصوا نرصتهم إىل بعده الخلفاء وأخلد األتراك املماليك من
مناصب يف بعضهم وتقدم الحرس، أو الخدم جملة يف بطانتهم من وجعلوا بالطهم،
املوايل أيدي من الدولة سياسة فانتقلت باألحكام. واستبدوا الجند قادوا حتى الدولة
هذا وتمكن السنة. من وأكثرهم األتراك الجند إىل — الشيعة من وأكثرهم — الفرس
هللا. عىل املتوكل وأولهم الشيعة، باضطهاد العباسيون الخلفاء جاهر منذ منهم املذهب

اليوم. إىل عليه يزالون وال الحني، ذلك من السنة مذهب يف األتراك ورسخ
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سنة الخالفة توىل ملا ألنه املتوكل؛ أيام يف فابتدأ الخلفاء بالط يف استبدادهم أما
ورعايتهم األتراك تقديم يف زاد فيهم، واستبداده الشيعة كرهه من كان ما وكان ٢٣٢ه،
من أكثر حكمه مدة تطل ولم بعده، املنترص ابنه أغراهم ثم الدولة. يف طمعهم فزاد
باهلل املعتز ثم ٢٤٨ه سنة باهلل املستعني بعده وتوىل يخزه. وضمريه فمات أشهر بضعة
استبدادهم عن يحكى ومما — عظيًما استفحاًال األتراك أمر استفحل وقد ٢٥١ه، سنة
كم «انظروا لهم: وقالوا املنجمني وأحرضوا خواصه قعد املعتز توىل ملا أنه بالخلفاء
«أنا فقال: الظرفاء بعض املجلس يف وكان ،«… الخالفة يف يبقى وكم الخليفة يعيش
وكم يعيش إنه تقول: «فكم له: فقالوا ،«… وخالفته عمره بمقدار هؤالء من أعرف

ضحك.5 من إال املجلس يف يبق فلم ،«… األتراك أراد «مهما قال: يملك؟»
ورضبوه الحجرة باب إىل برجله جروه فإنهم قتلة، رش هذا املعتز قتلوا وقد
أخرى ويضع رجًال يرفع فكان بالدار الشمس يف وأقاموه قميصه، وخرقوا بالدبابيس
يف مات حتى حبسوه ثم عينيه سملوا واملستكفي بيده.6 يلطمه وبعضهم الحر لشدة
قبقاب رجله ويف جبة، بقطن ملتف وهو حبسوه أنهم باهلل القاهر فقر من وبلغ الحبس7
كان السلطة عىل تنازعوا إذا األتراك: أيدي يف آلة الخلفاء أصبح إذا غرو فال — خشب8
الخليفة صار بالطاعة للخليفة يحلفون القواد كان أن وبعد الغالب،9 الحزب مع الخليفة

لهم.10 يحلف
تقاطروا بذلك، بالدهم يف إخوانهم وعلم العباسية، الدولة يف األتراك تقدم فلما
باأللوف فيه يدخلون وجعلوا اإلسالم يف ورغبوا بالجندية، االرتزاق يطلبون وألوًفا مئات
والخركاه واحدة، دفعة خركاه ٢٠٠٠٠٠ ٣٥٠ه سنة منهم أسلم فقد األلوف. وعرشات
الدفعة هذه يف أسلموا الذين فعدد أنفس، خمسة عن الواحدة الخيمة أهل يقل وال الخيمة

.٢٢٠ الفخري 5
ج٧. ٧٧ األثري ابن 6
ج٨. ١٧٧ األثري ابن 7
ج٨. ١٧٣ األثري ابن 8
ج٩. ٢٦٤ األثري ابن 9
ج٨. ١٧٦ األثري ابن 10
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دفعة وكاشغر بالساغون أهل من خركاه ١٠٠٠٠ ٤٣٥ه سنة وأسلم نفس. مليون نحو
غنم.11 رأس ألف عرشين وضحوا واحدة،

ويسمونها الرومان، عند كانت التي بالفرق يشء أشبه يومئذ األتراك الجند وكان
من فكل باملال. شاء من يستخدمهم العثمانية الدولة يف كالباشبوزق هم أو Praetorian
الفرق منهم وتألفت باألجرة. أو بالرشاء إما األتراك الغلمان اقتنى السلطة إىل يده وصلت
والصالحية الساج، أبي إىل نسبة كالساجية صاحبها إىل تنسب منها وكل األعوام، بتوايل
الحروب كانت ما وكثريًا وأمثالهما. والنظامية األسدية ذلك عىل وقس الدين، صالح إىل
يف بغداد عىل الديلم استوىل وملا األموال. عىل أو النفوذ عىل تنازًعا الفرق هذه بني تشب
دولة من وما املوايل. أو الخلفاء وغلمان والديلم الرتك بني الحروب توالت بويه بني أيام
فكانوا سنية. أو شيعية كانت سواء جندها، يف األتراك استخدمت إال العرص ذلك يف قامت
كانوا ولذلك فيها؛ يتوالدون وقلما تباًعا، اإلسالمية املدائن من غريها أو بغداد إىل يحملون

تكربًا. يتكلمونها وال العربية يتعلمون وقد بالرتكية، يتفاهمون
العسكرية، الحركات عىل األتراك جنودهم تدريب يف كبرية عناية والقواد لألمراء وكان
وهم الفرائض هذه يعلمونهم كانوا أنهم عىل الدينية. الفرائض تعليمهم عن فضًال
أعجبه فإذا السلطان، أو األمري عىل عرضه للبيع بمملوك التاجر جاء فإذا — أحداث
الكتابة. برسم الطوايش إىل وسلمه مماليكه، من يماثلها التي الطبقة يف وأنزله اشرتاه
لكل املرصية املماليك دولة يف وكان القرآن. من إليه يحتاج ما تعليمه به يبدأ ما فأول
الرشيعة وآداب والخط القرآن ويعلمها يوم كل إليها يحرض فقيه الغلمان من طائفة
صار فإذا الفقه، من شيئًا الفقيه علمه اململوك شب فإذا الصلوات. ومالزمة اإلسالمية
ذلك. ونحو الرمح ولعب النشاب، رمي من الحرب فنون تعليمه يف أخذوا البلوغ سن إىل
أو يحدثهم أن أمري وال جندي يجرس ال بالرمح اللعب أو النشاب لرمي األتراك ركب وإذا
يصري حتى رتبة، بعد رتبة الخدمة أطوار يف تنقل الحرب فنون أتقن فإذا منهم. يدنو
منهم ينبغ وقد آدابه، وكثرت أخالقه تهذبت وقد إال الرتبة هذه إىل يصل وال األمراء، من

والحساب.12 والشعراء واألدباء الفقهاء

ج٩. و٢١٦ ج٨ ٢١٠ األثري ابن 11
ج٢. ٢١٣ املقريزي 12
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خافهم بلًدا جاءوا فإذا بطشهم، ويخافون األتراك يهابون كانوا البالد أهل أن عىل
فأصبح والغلمان، للحرم ويتعرضون الناس13 دور يف ينزلون كانوا ما كثريًا إذ أهله،

شديًدا. كرًها يكرهونهم بغداد عامة

العباسية الدولة يف ونفوذهم الخدم (4)

ولم الرشيد، خادم مرسور العباسية الدولة يف النابغني الخدم من به سمعنا من أقدم
توىل ملا فإنه الرشيد، بن األمني منهم واستكثر الخدم قرب من وأول كبري. شأن له يكن
طعامه وقوام ونهاره ليله لخلوته فصريهم فيم، وغاىل وابتاعهم الخصيان طلب الخالفة
سماهم الحبشان من وجماعة الجرادية سماهم جماعة منهم وعني ونهيه، وأمره ورشابه
انهماًكا ذلك فعل ولكنه دولته، سياسة أو لحمايته الخدم األمني يقرب ولم الغرابية.
بالغلمان اللهو إىل انرصافه يصفون عرصه يف الشعراء أقوال ومن والقصف. الرتف يف

قولهم: بعضهم ويسمون

ب��ال��ن��ف��وس ت��ف��ادي م��ا ع��زي��بً��ا ب��ط��وس ال��م��ث��وى أي��ه��ا ي��ا أال
ال��ب��س��وس ش��ؤم م��ن��ه��م ي��ح��م��ل ه��ق��ًال ل��ل��خ��ص��ي��ان أب��ق��ي��ت ل��ق��د
ج��ل��ي��س م��ن ل��ك ف��ي��ا ب��در وف��ي ف��ي��ه ف��ال��ش��أن ن��وف��ل ف��أم��ا
خ��س��ي��س س��ه��م ب��ذي ذك��روا إذا ل��دي��ه ش��يء ل��ل��م��ع��ص��م��ي وم��ا
ال��ك��ؤوس م��خ��ت��رق ع��ن��د ل��دي��ه ح��اًال أخ��س ال��ص��غ��ي��ر ح��س��ن وم��ا
ال��خ��ن��دري��س ش��رب ف��ي��ه ي��ع��اق��ر وش��ط��ر ش��ط��ر ع��م��ره م��ن ل��ه��م
ال��ع��ب��وس وال��وج��ه ال��ت��ق��ط��ي��ب س��وى ح��ظ ل��دي��ه ل��ل��غ��ان��ي��ات وم��ا
ال��رئ��ي��س؟ ب��ع��د ص��الح��ن��ا ف��ك��ي��ف س��ق��ي��ًم��ا ك��ذا ال��رئ��ي��س ك��ان إذا
ط��وس14 ب��دار ال��م��ق��ي��م ع��ل��ى ل��ع��ز ط��وس ب��دار ال��م��ق��ي��م ع��ل��م ف��ل��و

سقوطه. أسباب أعظم من لهوه وكان

ج٩. ٢٦٤ األثري ابن 13

ج٦. ١٢٠ األثري ابن 14
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نفوذهم سبب (1-4)

وعلت األتراك استبد فلما الواثق، وال املعتصم وال املأمون أيام يف شأن للخدم يكن ولم
كان يقتلونهم، أو ويعزلونهم الخلفاء يولون وصاروا بعده، فما املتوكل أيام يف كلمتهم
ويحبسوهم الخالفة، قبل عليهم يحجروا أن بهم االستبداد عىل به استعانوا ما جملة يف
أوالدهم حبس إىل يميلون األخرى الجهة من الخلفاء وكان ضعًفا. ليزيدوهم القصور يف
يف لهم عشري وال قتلهم. أو خلعهم عىل األتراك بعض مع تواطئهم من خوًفا وأقاربهم15
تتوقف حياتهم أن باالختبار وتحققوا أخالقهم فألفوا والخصيان، الخدم إال الحجر أثناء
ال إذ الخصيان وخصوًصا عليهم، غريتهم من آنسوه ملا الخدم أولئك أمانة عىل باألكثر
ألوالدهم امللك يف لهم مطمع وال أسيادهم خدمة يف التفاني من تمنعهم فيهم عصبية
بالعطايا الخدم تقريب يف بالغوا إليهم الخالفة أفضت إذا العهد والة فأصبح وأهلهم.
الخدم، من االستكثار إىل فعمدوا بهم. الفتك األتراك أراد إذا لحمايتهم التماًسا واإلكرام،
وسطوة نفوذًا الخدم فازداد أمورهم، يف ويستشريونهم ويكرمونهم يقدمونهم وكانوا
يف الخدمة من الرتكي العرص يف منهم كثريون ارتقى وقد يخافونهم، األتراك أصبح حتى

األقاليم. عىل اإلمارة أو الجند قيادة إىل املنازل

وطبقاتهم الخدم فرق (2-4)

وفيهم خاصة، بأسماء تعرف وفرًقا طبقات جعلوهم الخلفاء دور يف الخدم تكاثر وملا
بفرق أشبه فرق يف والصقلبي، والرببري والسندي واألرمني والحبيش والرتكي الرومي

والجواري. الرواتب ولهم الجند
الخلفاء دور يف يقيمون الذين املماليك أو العبيد أو الغلمان بالخدم األصل يف واملراد
وفيهم الغلمان يبتاعون فكانوا املنازل. مهام من إليه يحتاجون فيما للخدمة األمراء أو
بهم لالستعانة منهم يستكثرون صاروا ثم وغريهم. والخباز والحجام والسائس الحائك
ابتياعهم. يف املال من بذله يستطيعون ما قدر عىل الشدة، أيام املنازل تلك حماية يف
عند الخدم عدد بلغ وربما أكثر. أو أقل أو دينار ألف إىل دينار مئة من تتفاوت وأثمانهم

.٢٩٧ الفخري 15
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األتراك قواد أحد الرشابي بغا فغلمان أكثر. أو ألف أو غالم خمسمائة إىل األمراء بعض
.٤٠٠٠ عىل بمرص الفاطميني وزير كلس بن يعقوب غلمان عدد وزاد ،٥٠٠ عددهم بلغ
الغلمان كفرق خاصة، بأسماء تعرف فرًقا الغلمان فكان الخلفاء دور يف أما
فرق بني والفرق وغريها. والركابية املصافية والرجال الحجرية، والغلمان األصاغر،
اململكة، خدمة يف ينتظمون الدولة عساكر األجناد أن الغلمان، وفرق الرتكي الجند
مختصون فهم الغلمان وأما واملأجور، املبتاع وفيهم املال، بيت من رواتبهم ويتقاضون
ماله من عليهم وينفق ملكه وهم داره، حماية أو الشخصية لخدمته الخليفة أو باألمري
الدولة خدمة يف مًعا يعملون أو الجند، من فرق إىل الغلمان فرق تتحول وقد الخاص.
ضابط ال مما أعدائه عىل بهم ليتقوى العبيد؛ الخليفة يبتاع وقد األحوال. تقتضيه ما عىل
وتفعل أمره، عىل تغلبه حتى األمري أو بالخليفة الخدم فرق بعض تستبد ما وكثريًا له.

أخرى.16 فرق بمساعدة غيلة بهم الفتك إىل أحيانًا الخلفاء فيضطر تشاؤه ما
النساء، دور يف استخدامهم يغلب الخصيان الخدم من صنف الخلفاء دور يف وكان
يسخرون بغداد أهل وكان السود. الطواشية من وأكثرهم أيًضا منهم يستكثرون وكانوا
كقولهم: التهكم بعبارات وينادونهم الطرق يف لهم ويتعرضون بأشكالهم ويهزأون بهم
الخلفاء، إىل يشكونهم وهم الساق»، طويل يا عاق يا … دقيق واطرح ماء صب عقيق «يا
لبعض تعرضوا بغداد أهل بعض فإن ذلك، بسبب شدة املعتضد أيام يف الناس وأصاب
فأمر ذلك، من يلحقهم بما املعتضد وكلموا فاجتمعوا ٢٨٤ه سنة السود الطواشية
يرتقون كانوا ما كثريًا الخصيان أن عىل بالسياط17 رضبوا العامة من بجماعة املعتضد

األمراء. مصاف إىل الدولة يف

الخدم من والوزراء القواد (3-4)

٢٩٥ه سنة توىل فقد باهلل، املقتدر منزلتهم ورفع وقربهم الخدم من استكثر من وأول
املال من وكثري والسودان18 الروم من خادم ١١٠٠٠ والخصيان الخدم من وعنده

ج٨. ١٢٦ األثري ابن 16
ج٢. ٣٤٠ املسعودي 17

البيزنطية. يريد ٢٣٤ الفخري 18

198



تمهيد

وكان عليه. كانت ما إىل الخالفة رسوم فيها رد سنة ٢٥ الحكم من فتمكن والجوهر،
الخادم، مؤنس نبغ أيام ويف وغريها. الجند قيادة والهم وقد بهم، ويستعني الخدم يقدم
وتوىل يشاء، كما الدولة مصالح يف مؤنس فترصف أموره، يف يستشريه وكان فقدمه
خدم اإلجمال عىل لكنه يشء، بكل واستبد األموال، وبيوت األمراء وإمارة الجيش رياسة
وحشة بينهما كانت ثم املظفر، بمؤنس الخليفة فلقبه بال ذات خدمات املقتدر الخليفة
رأس رأى فلما مؤنس إىل رأسه وحملوا املقتدر، بقتل انتهت حروب إىل أدت حتى تكررت

وجهه. ولطم بكى مواله
إحياءً أو لحياتهم استبقاءً والخصيان الخدم تحكيم إىل لجأوا إنما فالخلفاء
شمل بل العباسية، بالدولة ا خاصٍّ ذلك يكن ولم األتراك. جند استبداد ودفع لنفوذهم،
يف شائًعا كان ألنه اإلسالم؛ مخرتعات من هو وال املعارصة. اإلسالمية الدولة معظم
قتل من الرومانية الدولة بشؤون استبد (املوىل) املعتق فاسطفان القديمة، الدول معظم

وغريهما. الخيص سليمان وكذلك وعزل، وتنصيب
أو القيادة تولوا كبرية، جماعة الدولة مناصب يف الخدم من فاشتهر اإلسالم يف أما
قيادة توىل املعتضد غالم فبدر الكربى. املناصب من ذلك غري أو املال بيت أو اإلمارة
قتل حتى حسنًا بالءً مواله خدمة يف وأبىل واألعالم، الرتوس عىل اسمه ونقش الجند
أمري صار حتى وارتقى الغلمان، من أصله وبجكم ٢٨٩ه19 سنة نرصته سبيل يف
الفاطميني جند قائد وجوهر الثاني20 عرصها يف العباسية الدولة رتب أعىل وهي األمراء
روميٍّا، مملوًكا كان للهجرة الرابع القرن أواسط يف القاهرة وبنى مرص لهم فتح الذي
ترجل لفتحها مرص إىل قادًما املغرب عن أقلع ملا أنه وإكرامه أمره تعظيمهم من وبلغ
خيص وهو األخشيدي، كافور قبله وكان يديه،21 بني ومشوا وأهله، املعز الخليفة أوالد
أصله الخيص الصقيل ويانس ٣٥٥ه، سنة بأحكامها استقل حتى بمرص ارتقى أسود
الواليات ويل حتى منزلته وعظمت الدولة، أعمال يف ذلك مع تقدم الخادم مؤنس خادم
إىل الفاطمية الدولة يف ارتقى أبيض خصيٍّا كان الستاذ وبرجوان السياسة. يف وتداخل
بذلك لقب من أول وهو الدولة، بأمني وتلقب والحاكم باهلل للعزيز ووزر الوزارة، رتبة

ج٧. ٢٠٥ األثري ابن 19

ج٨. ١٣٣ األثري ابن 20
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مناصب أرقى بلغ األيوبي الدين صالح وزير الطويش وقراقوش الفاطمية22 الدولة يف
الخصيان، من كان األتراك القواد كبار أحد امللك وعميد األيوبية. الدولة يف الحكومة
الخالفة ومؤتمن طولون. بني أيام والشام مرص يف الربيد صاحب الخادم شقري وكذلك
أمية بني دولة يف الصقالبة تقدم ذلك عىل وقس خصيٍّا، خادًما كان الفاطمية الدولة يف
تلك يف اإلسالم دول وسائر بويه وبني السالجقة دولة يف الخصيان وتقدم باألندلس،

العصور.

الدولة سياسة يف النساء تأثري (5)

كانت، أمة وأية كان عرص أي ويف نوعها يكن مهما الرجل، أعمال يف كبري تأثري للمرأة
ملكية الدولة كانت فإذا وآدابها. األمم عادات باختالف التأثري ذلك مقدار اختلف وإن
آرائهن يف الطعن شيوع مع اإلسالم يف حتى سياستها، يف كبري شأن للمرأة كان مطلقة
من عظيم من وما الفساد. إىل ومدعاة للعجز مجلبة األمور يف مشاورتهن أن وقولهم:
وصيته يف املنصور قال األمور. يف وإدخالهن مشورتهن عن ونهى إال اإلسالم عظماء
طاعة الساعة اقرتاب «من النخعي: وقال أمرك»، يف النساء تدخل أن «إياك املهدي: البنه
عن النهي يف كثرية أقوال ولعيل امرأة»، إىل أمره أسند من «ذل بكر: أبو وقال النساء»،

عظيًما. تأثريًا الدولة سياسة يف املرأة أثرت فقد ذلك ومع النساء، مشورة

الخلفاء أمهات (1-5)

ويعظم األمومة، باب يف ذلك بينا وقد األبناء، يف األم تأثري قبيل من الدولة يف النساء وتأثري
عند الدولة أواسط يف سيما وال أوالدهن، عىل الخلفاء أمهات تأثري يف الخصوص عىل أثره

الخدم. إىل واستسالمهم الخلفاء احتجاب
املرأة فأحرزت النساء، إىل يصغون كانوا الدولة صدر يف حتى العباسيني أن عىل
الهادي أم الخيزران منهن استبد من وأول الخلفاء، أمهات وخصوًصا كبريًا نفوذًا
أو منهم خالفها ومن أوالدها، يخافها وقوة نفوذ ذات وكانت قرشية وهي والرشيد،

ج٩. ٩٤ األثري ابن 22
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فلما يطاوعها، وهو والنهي األمر صاحبة املهدي زوجها أيام يف وكانت قتلته. اعرتضها
يمض فلم أبيه، مسلك به تسلك وأن دونه، باألمور االستبداد أرادت الهادي ابنها توىل
ذلك، فساءه بابها إىل وتروح تغدو املواكب وكانت إليها، الناس انثال حتى أشهر أربعة
إليه إجابتي من بد «ال فقالت: سبيًال فيه إجابتها إىل يجد فلم أمر يف يوًما وكلمته
ابن عىل «وييل وقال: الهادي فغضب مالك» بن هللا لعبد الحاجة هذه ضمنت قد فإني
حاجة»، أسألك ال وهللا «إذن قالت: لك»، أقضيها ال وهللا صاحبها، أنه علمت قد الفاعلة!
من قرابتي من نفي إنا وهللا … «مكانك بها: فصاح مغضبة وقامت أبايل»، «ال قال:
وألقبضن عنقه ألرضبن خاصتي أو قوادي من أحد بباك وقف أنه بلغني لنئ هللا، رسول
مصحف أو يشغلك مغزل لك أما بابك؟ إىل وتروح تغدو التي املواكب هذه ما ماله.
وهي فانرصفت ذمي!»، وال ملسلم بابك تفتحي ال وإياك إياك يصونك؟ بيت أو يذكرك
وأمي أنتم، أم أنا خري: «أيما ألصحابه: قال إنه ثم بعدها. عنده تنطق ولم تعقل، ال
بخري الرجال يتحدث أن يحب «فأيكم قال: خري» وأمك أنت «بل قالوا: أمهاتكم؟»، أم
أمي تأتون بالكم «فما قال: ذلك»، نحب «ال قالوا: وصنعت؟» فالن أم فعلت فيقال: أمه
أنه علمت إذا حتى عليه، فحقدتها عنها انقطعوا ذلك سمعوا فلما بحديثها؟»، فتتحدثون
والجلوس بالغم بقتله جواريها بعض أمرت جعفر البنه والبيعة الرشيد أخيه خلع يريد

فقتلنه. وجهه23 عىل
غلتها فبلغت األموال واحتشدت باألحكام، الخيزران استبدت الرشيد أيام كانت فلما
وملا العهد، ذلك يف العباسية اململكة خراج نصف نحو أي: درهم، مليون ١٦٠ العام يف

الخلفاء.24 أمهات سائر ثروة ذلك عىل وقس بأموالها. الرشيد توسع ماتت
غريبة سطوة — تركية وهي — املقتدر أم للسيدة كان فقد النفوذ حيث من أما
الحجاب مع باالشرتاك دونه األحكام يف تترصف وكانت ابنها، خالفة يف الدولة رجال عىل

ذكرها.25 من خوًفا ويرتعدون يهابونها الوزراء وكان والخدم،
األصل، صقلية وكانت ٢٥١ه، سنة املتوىف باهلل املستعني أم يف ذلك نحو ويقال
وشاهك أتامش هما األتراك قواد من اثنني ويد يدها الدولة أمور يف املستعني فأطلق

ج٦. ٤١ األثري ابن 23
الكتاب. هذا من الثاني الجزء 24
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هؤالء إىل معظمها يصري النواحي من املال بيت إىل ترد التي األموال فكانت الخادم،
الثالثة.26

لتسلط املقتدر، أيام يف معظمه عىل كان العباسية الدولة يف النساء تسلط أن عىل
موىس وأم والخالة املقتدر أم السيدة العهد ذلك يف النساء من اشتهر وقد والحجاب، الخدم
الحاجب ونرص الخادم موىس مع باالشرتاك يرتشني كن فهؤالء القهرمانة، الهاشمية
دهاء املذكور موىس ألم وكان هؤالء، ويريد يردن كما األمور ويمشني ونحوهم، والكتاب
األموال تبذل وأخذت أصهارها، من العباسيني ألحد بالخالفة مرة تكفلت حتى ونفوذ،
وقس عظيمة، أمواًال منها وأخذ عليها فقبض املقتدر إىل بعضهم فوىش وغريهم، للقواد
هذه يف املوايل نفوذ قبيل من وهو العباسية، الدولة يف القصور نساء نفوذ ذلك عىل

العرب. غري من النساء أولئك أكثر ألن الدولة؛

العباسية الدولة يف األحكام فساد (6)

النفوذ عىل التنازع (1-6)

واملأمون الرشيد وخصوًصا األولني، خلفائها أيام يف الذهبي عرصها العباسية الدولة بلغت
سطوتها وامتدت أيامهم يف سلطانها فاتسع الربامكة. سيما وال الفرس الوزراء بتدبري
غربًا األطليس واملحيط رشًقا الهند فبلغت العهد، ذلك يف املعمور العالم معظم عىل
أقسامها بينا وقد جنوبًا. النوبة وبالد فارس وبحر شماًال قزوين وبحر سيبرييا وبالد
بالحكومة الرتكي الجند استبد ثم الربامكة نكب فلما الثاني. الجزء يف وجغرافيتها
فاتحة ذلك وكان قتله عىل أقدموا ألنهم املتوكل؛ بعد وخصوًصا فوىض، األحكام أصبحت
بشؤون القيام عن الخلفاء فعجز وسمل. وقتل وتولية عزل من بعده الخلفاء عىل جرأتهم
مدفوعني كانوا وإن بأسمائهم، تصدر واألحكام عنها املسؤولون أصحابها وهم الدولة،
إرضاء عىل فأقدرهم والقواد. الوزراء من بالطهم، يف النفوذ أرباب ببعض إجراءاتهم إىل
يف جهده بذل الحكومة قياد ملك فإذا إليه، النفوذ يفيض ومكًرا دهاءً أشدهم أو الخليفة
أعدائه بعض لعل أو يرضاه، ال بآخر الخليفة هذا يستبدل أن يأمن ال إذ األموال، حشد
القواد أن عىل مهانًا. ذليًال عاش مال له يكن لم فإذا فيعزله، وسعايته بدسائسه يغلبه

ج٧. ٤٧ األثري ابن 26
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ذلك ويختلف بالوشاية، أو بالتهديد الخليفة بالط يف بالنفوذ االستئثار يحاولون كانوا
واألشخاص. األحوال باختالف

يرجون ال وكالهما والقواد، الوزراء بني ضائًعا أصبح النفوذ إن باإلجمال ويقال
نفوذ أثناء يف املال من يكتسبونه ما غري ألنفسهم، منفعة وجهدهم عنايتهم وراء من
الذي فالوزير املال. حشد هو إنما األحكام تمشية من األول الغرض فأصبح كلمتهم.
أو قتل أو عزل من عامني أو عام بعد مصريه يكون ما يدري وال الدولة أمور يتوىل
فيما ذلك عىل يرتتب قدم بما يبايل وال كان، طريق أي من الكسب غري يهمه ال حبس
«إن قوله: وهي العرص، ذلك وزراء كبري الفرات ابن وضعها التي بالقاعدة عمًال بعد،

الصواب».27 عىل وقوفها من خري الخطأ عىل السلطان أمور تمشية
أمواله، وأخذوا صادروه وزيًرا عزلوا إذا فأصبحوا مطامعهم، إىل الخلفاء وانتبه
املصادرة عمت ثم الكتاب، هذا من الثاني الجزء يف املصادرة باب يف ذلك فصلنا وقد
لتحصيل الرئييس املصدر األيام بتوايل وأصبحت الرعية، حتى الحكومة، رجال سائر
ويصادر الوزراء يصادر والخليفة العمال، يصادر والوزير الرعية، يصادر فالعامل املال.
دواوين سائر مثل ا خاصٍّ ديوانًا للمصادرة أنشأوا حتى طبقاتهم، اختالف عىل الناس

باملتاجرة. يتداول كما باملصادرة يتداول املال فكان الحكومة28

ومقاديرها املصادرة أنواع (2-6)

ماليني ١٠ فوجدت مايل من السلطان إىل صار ما «تأملت الفرات: ابن الوزير قال
مثل فكان الجصاص)، (ابن الجوهري هللا عبد بن الحسني من أخذته ما وحسبت دينار،
وإذا باملصادرة. ويدفعون باملصادرة، يقبضون كانوا ألنهم شيئًا؛ يخرس لم فكأنه ذلك»
وساعدوه بالباقي، أجلوه معجًال كله أداؤه وسعه يف يكن لم مال عىل أحدهم صودر
واآللة الفرش فيها كبرية دار يف وإنزاله زيه وتغيري جاهه برد جمعه أو تحصيله عىل

الناس.29 من األموال جمع يف التمحل ليستطيع الحسنة؛

.١١٩ الوزراء تاريخ 27
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عرضة منصب أو مال صاحب كل أصبح حتى وجهاتها، املصادرة أسباب وتعددت
ننرشها باهلل، الرايض أيام عىل املصادرة من الفرات ابن قبضه بما قائمة وهاك لها.

ومقاديرها:30 املصادرات ألنواع أنموذًجا حرفيٍّا بنصها

دينار

من عليه بقي مما النصف عن البسطامي محمد بن أحمد من
٣٠٠ه. لسنة مصادرته

٧٣٠٠

باملوصل. تواله عما الكاتب الباذبيني الحسني بن عيل من ١١٠٠٠
عيىس. بن لعيل فيه ترصف عما الشافعي هللا عبد بن محمد من ٣٠٠٠٠

فيه. ترصف عما مقلة بن عيل بن محمد من ٨٠٠٠٠

طاهر. بأبي املعروف الحسني بن محمد من ١٠٠٠٠٠
بن لعيل وديعة أنه ذكر عما الناقد عيىس أبي بن الحسن من

عيىس.
١٣٠٠٠

نفسه. عن أيًضا ومنه ٤٠٠٠
املادرائي. أحمد بن إبراهيم من ٢٠٠٠٠

والده. مصادرة بقية هللا عبد بن الواحد عبد من ٣٦٣٦٠
وجبت. مصلحة عن يحيي بن أحمد من ١٠٠٠٠
صلحه. عن الجهبذ أحمد بن إبراهيم من ٦٠٠٠

عيل بن ملحمد الوديعة من عنده عما السالم عبد بن محمد من
املادرائي. وإبراهيم

٤٠٠٠

صلحه. عن هللا شاء ما بن أحمد بن الوهاب عبد من ٤٠٠٠٠
صلحه. عن الحرث بن هللا عبد بن محمد من ١٠٠٠٠

وغريها. باملوصل فيه ترصف عما أحمد بن محمد من ٢٥٠٠٠٠
عليه. الباقي عن املادرائي إبراهيم من ١٥٠٠٠

أحمد. العباس ابن عىل الباقي عن الصباح بن عمر أبي من ٣٠٠٠

.٢٢٤ الوزراء تاريخ 30
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وقتل. الحواري بن محمد بن عيل من ٧٠٠٠
الهمذاني. أحمد بن هرون من ٧٠٠٠
إبراهيم. بن زيد بن هللا عبد من ٢٠٠٠

نفسه. عن صلًحا زيد بن هللا عبد من ١٥٠٠٠
وقتل. اإلسكايف مأمون بن عيل من ٦٠٠٠٠

حامد. مع فيه ترصف عما هللا عبد بن يحيي من ٧٠٠٠٠
وقتل. عباس بن حامد من ١٣٠٠٠٠٠

الواسطي. حمدون بن محمد من ١٥٠٠٠٠
عيىس. بن عيل من ٤٢٠٠٠

عباس. بن حامد جهبذ إبراهيم من ١٠٠٠٠
املادرائي. الحسن من ١٢٠٠٠٠٠

أيًضا. ومنه ١٠٠٠٠٠٠
املادرائي. محمد من ١٠٠٠٠٠٠

آخر. بخط أيًضا ومنه ١٠٠٠٠

درهم

بسطام. بن أحمد بن محمد الفضل أبي من ٢٠٠٠٠
باملوصل فيه ترصف عما صلًحا الباذبيني الحسن بن عيل من

وقتل.
٥٠٠٠٠٠

أبي مصادرة من الباقي ضمانة عن الصباح بن عمر أبي من
يارس.

١٠٠٠٠٠

اليعقوبي. أحمد بن هللا عبد من ١٠٠٠٠٠
مال من اقتطعه عما صلًحا الخرائطي إبراهيم بن الحسن من

الرئيس.
١٠٠٠٠٠

نصري. بن عيل بن الحسني من ١٠٠٠٠٠
قرقر. ورثة عن السمان أحمد بن محمد بن عيل من ٢٠٠٠

عيىس. بن ضياع من الجرجاني بكر أبي من ١٠٠٠٠
القطربيل. سعد بن الحسني من ٢٣٠٠٠٠
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… أحمد بن محمد من ١٥٠٠٠٠٠
بسطام. بن الحسن أبي من ٣٠٠٠٠٠٠

عباس. بن حامد بن محمد بن أحمد من ٥٠٠٠٠
مخلد. بن الحسن بن سليمان من ٢٣٠٠٠٠

األموال ابتزاز (3-6)

الدنانري، من مالين عدة وله يستقيل أو يعزل ثم عامني، أو عاًما الوزارة يتوىل فالوزير
املظالم. أسباب من ونحوها بالرشوة الثروة هذه اكتسب وقد واملباني، الضياع عن فضًال
يسمونه الرشوة سبيل عىل ماًال منه يقبض لم ما والية عىل عامًال يويل ال الوزير وكان
ويل باهلل املقتدر وزير الخاقاني أن بالرشوة التولية حوادث أغرب ومن الوزراء». «مرافق
للعامل يكن لم وإذا رشوة. واحد كل من وأخذ للكوفة ناظًرا عرش تسعة واحد يوم يف
اآلخر البعض وأجل معجًال بعضه دفع الوزير، مع عليه املتفق املبلغ يفي ما الناظر أو
أو غرابة فيه يرون أو ينكرونه وال ذلك يعلمون والخلفاء معينة، غري أو معينة مدة إىل

ظلًما.
ابتزاز عليه يهون ببعضها مدينًا يزال ال وهو بالرشوة عمله يتوىل الذي والعامل
إما األموال، حشد يف العمال فيأخذ — الغاية لهذه الوالية يطلب هو أو — الرعية أموال
عرشة عليها فيقيدونها مصالحها بعض يف ديناًرا فينفقون الحكومة، جباية يف بالتالعب
الباعة عىل الفادحة الرضائب برضب أو بالرشوة، الرعية أموال باستخراج أو دنانري،
يقاسمونهم وقد غالتهم، بعض القرى يف الفالحني بسلب أو املدن31 يف األسواق وأهل
تكلم وإذا يشاءون، كما فيقسمونه البيدر إىل رجاله يبعث كان العمال بعض فإن إياها
الضياع فيغتصبون ذلك يرضيهم ال وقد ورضبوه32 لحيته وحلقوا شتموه (الفالح) األكار

برمتها.

ج١٢. و٢٠٣ ١٢٩ األثري ابن 31
.٩٣ الوزراء تاريخ 32
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رجال من غريهما أو الوزير أو العامل يغتصب أن االغتصاب طرق أغرب ومن
عليها استحق وإذا لنفسه، ويستغلها ثمن بغري فيأخذها الناس، لبعض ضيعة الدولة
يف باسمه خراجها يدون إذ ملغتصبها امللك يثبت أن مخافة األول، صاحبها أداه الخراج
ريثما أعواًما الخراج دفع إىل املالك فيضطر ملكيتها،33 يف مالكها حق فيبطل الديوان
أو وساطة إىل يهتدي أو العدالة أهل من إليهم النفوذ يفيض ممن ينصفه من إىل يتوفق

حيلة.
أو مضاعًفا األرض خراج باقتضاء الرعية أموال من يغتصبونه كانوا بما ناهيك
ألصحابها فيرتكونه األرضني، بعض خراج ترك من نفًعا لهم يرون قد أنهم عىل مكرًرا،
فقد ا. جدٍّ كثريًا ماًال املرتوك الخارج مقدار بلغ وربما لهم، مصلحة يف يخدموهم أن عىل
فرسخ بمئة فرسخ مئة مساحتها ضياع الفرات ابن وزارة يف زنبور أبا يدعى لرجل كان
الضياع هذه أمثال يرتكون كانوا ما وكثريًا درهًما،34 املال بيت حقوق من منه يأخذ لم

غريه. أو الخليفة عند النفوذ أو الدالة أو الوساطة ألهل خراج بال

واللصوصية الجاسوسية (4-6)

الدواوين أرباب عىل مقامه يقوم من أو الوزير يقسط أن األموال ابتزاز وسائل ومن
النواحي،35 أهل من عوضه لهم يسبب أن عىل القرض، وجه عىل ماال غريهم أو والقضاة
والرساتيق القرى يف والفالحون املدن يف األسواق أهل فتضايق الرعية. عىل الخسارة فتقع
اختالس يف حيلة استطاع من فوىض، الحقوق وأصبحت الناس، عىل الرزق أبواب وضاقت
يف اللصوص وتعدد املدن، يف والشطار العيارون وكثر استخدمها، جهًرا أو ا رسٍّ املال
فخرجوا أرزاقهم يف القواد أو الوزراء طمع الدولة، جنود من أصلهم جماعة وفيهم القرى،
بذلك. احتجوا حوكموا أو عوتبوا وإذا وأمتعتهم، أموالهم ويسلبونهم للمارة يتعرضون
لهم؛ حق أنها باعتبار أموالها ويأخذون التجار قوافل عىل يسطون الطرق قطاع وكان
فصارت عليهم فرتكت وتجردوا منعوها، وقد املال لبيت زكاتها يؤدوا لم أصحابها ألن

ج٢٠. ٤٧ األغاني 33
.٩٤ الوزراء تاريخ 34
.٢٦٢ الوزراء تاريخ 35
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األموال تلك أخذوا فإذا فقرهم بسبب إليها حاجة يف واللصوص مستهلكة، بذلك أموالهم
وهم بالزكاة مستهلكة املال عني ألن مباًحا؛ لهم ذلك كان — أخذها التجار كره وإن —
من تؤخذ صدقة الزكاة ألن كرهوا؛36 أو األموال أرباب شاء الزكاة أخذ يستحقون فقراء
يف أهملت ثم اإلسالم أول يف كبري شأن لها وكان فقرائهم، يف وتفرق املسلمني أغنياء

التجار. أموال لسلب حجة ذلك اللصوص فاتخذ العباسية، الدولة أواسط
املدن، يف األسعار وغالء املايل الضيق من األحكام فساد عن نجم ما ذلك عىل وزد
وتكاثرت الدسائس وراجت والشيعة، السنة سيما وال األحزاب بني الفتن من انتشب وما
الوزراء ودواوين الخلفاء قصور يف الجاسوسية وانترشت الدولة، برجال السعايات
أسافل فتسابق أخبارهم، إليه ينقلون اآلخرين عىل جواسيس منهم لكل وأصبح والكتاب.
كتبًا دولته يف النفوذ صاحب إىل أو الخليفة إىل يرفعون بأفاضلهم، السعاية إىل الناس
الدولة بأهل وشايتهم تكون ما وأكثر بأذاهم. لالنتفاع األبرياء عىل املطاعن بها يختلقون
عند يجتمع وقد إليهم، األحكام مقاليد ألقيت إذا يخافونهم فيمن أو اعتزالهم، حال يف
إليها الحاجة ذهبت أو تكاثرت فإذا الكتب، بتلك مملوءة صناديق الوزير أو الخليفة

أحرقوها.37
رأى الدولة، بشؤون والقواد الوزراء واستبد الخالفة، دار يف األحكام فسدت فلما
فتشعبت يستقلون فأخذوا والياتهم، يف االستبداد ذلك من يجتزئوا أن الواليات يف العمال
وغريهم. والعرب واألكراد واألتراك الفرس من األمراء يحكمها ممالك إىل العباسية اململكة

الفاطميون. فتحها ملا مرص أصاب كما ففتحها، الخارج من التغلب جاءها ما ومنها

العباسية اململكة تفرق (7)

وأحكامها سلطتها يف والفوىض األمور، فساد من تقدم فيما العباسية الدولة أصبحت ملا
الخلفاء هيبة وذهبت والنساء، الخدم بني أو واألجناد، الوزراء بني أو واألتراك، الفرس بني
ينفصلوا أن اململكة أطراف يف عمالهم عىل هان واالحتقار، التضييق من أصابهم بما
وكان االستقالل. وهو أعمالهم بجباية يستأثروا وأن والسياسية، اإلدارية بأحكامهم عنهم

ج١. ٥١ الشدة بعد الفرج 36
.٢٢٤ الوزراء تاريخ 37
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بن إبراهيم ذلك إىل العباسيني عمال وأسبق الخالفة. مركز عن أبعدهم إليه أسبقهم
الدولة؛ فساد نتائج من استقالله يعد وال ١٨٤ه، سنة استقل إفريقيا شمال يف األغلب
ذلك عىل ساعده وإنما سطوتها، معظم يف العباسية والدولة الرشيد عرص يف حدث ألنه
شؤون اختالل أو الخلفاء هيبة بذهاب العمال استقالل وأم الخالفة. مركز عن بعده
الخلفاء. عىل التغلب يف تواليهم مثل فاألكراد، األتراك ثم الفرس إليه فاألسبق الدولة،
استقل من فأول السلطنة. أو امللك إىل اإلمارة إىل العمالة من األمم هذه من كل وتدرج
األتراك فعل وكذلك الكربى، الدول ثم الصغرى اإلمارات فأنشأوا العمال، الفرس من
أما والكردية. الرتكية الفروع نذكر ثم الفارسية، الفروع عن الكالم فنقدم واألكراد.

الثاني. العربي العرص عىل الكالم يف ذكرها فسيأتي العربية
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العباسيني يفظل الفارسية الدول

الصغرى الدول (1)

العباسية، بالسلطة واستخفاًفا عليه دالة ازدادوا املأمون إىل الخالفة الفرسمقاليد أعاد ملا
للفرس فكان شوكتهم، وكرسوا أيديهم وغلوا املعتصم بعد بالخلفاء األتراك استبد ثم
عنه استعاضوا الخالفة دار يف نفوذهم ذهاب رأوا فلما ذلك. من كبري حظ اإلجمال عىل

بإماراتهم. باالستقالل
بالسلطة للعباسني يعرتفون زالوا ما األمراء أو القواد من استقلوا الذين أن عىل
مستقلة إمارات إىل العباسية اململكة فتفرعت رعايتهم. تحت االستقالل فيطلبون الدينية،
وأسماء استقاللها تاريخ باعتبار الفارسية الفروع أهم وإليك االرتقاء. بسنة عمًال

مؤسسيها:

مؤسسها حكمها مدة مقرها الدولة

الحسني بن طاهر ٢٠٥–٢٥٩ه خراسان الطاهرية (١)
الصفار الليث بن يعقوب ٢٥٤–٢٩٠ فارس الصفارية (٢)
الساماني أحمد بن نرص ٢٦١–٣٨٩ النهر وراء ما السامانية (٣)
الساج أبي بن يوسف ٢٦٦–٣١٨ أذربيجان الساجية (٤)

زيار بن مرداويج ٣١٦–٤٣٤ جرجان الزيارية (٥)
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بعض ونالوا الشيعة، فانتعشت فارسية، إمارات إىل فارس بالد تفرعت كيف فانظر
الضخمة الفرس دولة يعيدوا أن من العلويني نرصة يف مساعيهم من يؤملونه كانوا ما
— الجدول يف ترى كما — طويًال تمكث لم اإلمارات تلك ولكن اإلسالم. قبل كانت كما
ذلك عهد يف الرشق يف ظهرت شيعية فارسية دولة أكرب وهي بويه، آل دولة قامت حتى

العباسية. الدولة ظل يف التمدن

بويه آل دولة (2)

من بويه آل ملوكها ولكن خراسان، وراء الجيالن من الديلم وأنصارها الدولة هذه رجال
بالد سكنوا ألنهم ديلم؛ سموا وإنما القدماء، الفرس ملوك إىل نسبهم ويرتفع الفرس،
يف نجح من وآخر الرشيد، أيام هناك دعوتهم نرش يف يسعون العلويون وكان الديلم.
القرن أواخر يف مذهبه إىل الديلم فدعا الحسني، نسل من األطروش عيل بن الحسن ذلك

فأجابوه. الثالث
كان شجاع، أبو ولقبه بويه اسمه الدولة هذه أسس الذي األقرب بويه آل وجد
معز ويلقب وأحمد الدولة، ركن ويلقب وحسن الدولة، عماد ويلقب عيل أوالد: ثالثة له
من بابًا يومئذ كانت ألنها الجندية؛ يف أوالده فانتظم الحال، رقيق بويه وكان الدولة.
الزيارية، الدولة مؤسس مرداويج خدمة يف الدولة عماد وكان الواسعة، الرزق أبواب
يومئذ وهو العبايس الخليفة إىل فكتب أحواله اتسعت ثم الكرج، واله حتى عنده فارتقي
دار إىل يحمله بمال فارس أعمال عىل يقاطعه أن ٣٢٩ه، سنة املتوىف باهلل الرايض
إليه الرايضوبعث فأجابه العهد، ذلك يف العباسية الدولة مع عادتهم جاري عىل الخالفة،
الثالث أخيهما مع واتحدا اإلخوان وجاء خوارزم، تملك الدولة ركن حسن وأخوه بالخلعة.
فرحب ٣٣٤ه، سنة املستكفي أيام يف بغداد أتوا حتى غربًا وساروا شرياز، يف الدولة معز
واستبدوا األمراء، أمري الدولة معز وجعل املذكورة، األلقاب ولقبهم عليهم وخلع بهم
وأحيوا الشيعة منار فرفعوا وولوهم، الخلفاء وعزلوا الخالفة، عىل واستولوا باململكة
إمارة أقضت وملا بغداد. يف تزال ال العباسية والخالفة األتراك نفوذ وأضعفوا معاملها
آل وحكم اإلسالم. يف اللقب بهذا خوطب من أول وهو امللك، لقب الدولة عضد إىل األمراء

٣٢٠–٤٤٧ه. سنة من بويه
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العباسيني يفظل الرتكية الدول

الصغرى الدول (1)

بعضهم طمع تقدم، كما الخلفاء وهابهم العباسية الدولة يف األتراك شوكة قويت ملا
خارج تركية فروع العباسية للدولة فنبتت بها فاستقلوا الفرس، طمع كما الواليات يف
العرص يف الرتكية الفروع وإليك الفرس. بالد يف الفارسية الفروع نبتت كما فارس، بالد

وبالدها: مؤسسيها وأسماء نشأتها سني حسب العبايس

مؤسسها تأسيسها مدة مقرها الدولة اسم

طولون بن أحمد ٢٥٤–٢٩٢ه مرص الطولونية (١)
ستق الكريم عبد ٣٢٠–٥٦٠ تركستان اإليلكية (٢)
اإلخشيد محمد ٣٢٣–٣٥٨ مرص اإلخشيدية (٣)

البتكني ٣٥١–٥٨٢ والهند أفغانستان الغزنوية (٤)

إىل اإلمارة من أي: قبلهم، الفرس تدرج كما اإلسالمية الواليات يف األتراك وتدرج
التي الغزنوية الدولة سالطني وأولهم اإلسالم، يف سالطني سموا من أول وهم السلطنة

فيها. اإلسالم ونارش الهند فاتح الغزنوي محمود السلطان منها
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وفروعها السلجوقية الدولة (2)

عمال من وسالطينها أمراؤها وكان العباسية، للدولة فروًعا نشأت اإلمارات هذه أن عىل
قوادها. أو العباسية الدولة

أواسط يف بويه آل دولة قامت فلما الرتكية، اإلمارات بظهور تقوت قد السنة وكانت
أمر عظم بمرص، الفاطمية الدولة وعارصتها وفارس بالعراق للهجرة الرابع القرن
ظهرت ثم العباسية. اململكة شمل فتشتت السنة وتضعضعت اإلسالمي العالم يف الشيعة
إىل نسبة السلجوقية بالدولة وتعرف الخامس، القرن أواسط يف الكربى الرتكية الدولة
ونرصت العباسية اململكة شعث ملت ألنها إليها؛ الحاجة حال يف فجاءت سلجوق، جدها
وفارس والعراق مرصوالشام يف الشيعة يدي بني تضمحل كادت أن بعد (السنة) مذهبها
تستويل أن وأوشكت املغرب، عىل سلطتها نرشت قد الفاطمية الدولة وكانت وخراسان.
العباسية اململكة عىل فاستولوا الرشق أقايص من السلجوقيون فجاء كله، املرشق عىل
واألكراد واألتراك الفرس من أمراء يملكها مستقلة واليات كانت أن وبعد شملها. وجمعوا

العبايس. الخليفة رعاية تحت يحكمونها واحدة مملكة جعلوها والعرب،
بعض خدمة يف كان تركي أمري تكاك، بن سلجوق السلجوقية الدولة ومؤسس
وهو ذلك يبلغ ال أنه وعلم فيها، فطمع العباسية اململكة باختالل فعلم تركستان، خانات
واحدة، دفعة عصبيته ورجال جنده وسائر وقبيلته هو فأسلم اإلسالم، دين غري دين عىل
الفتح يف وتدرجوا جيحون نهر فقطعوا غربًا، وساروا تركستان من هؤالء بجميع ونهض
البحر إىل أفغانستان من سلطانهم وامتد العباسية، اململكة اكتسحوا حتى ونرشسلطانهم
يف السالجقة دولة أكربها إسالمية، دول ثالث تتنازعه اإلسالمي العالم وأصبح األبيض.
فشأن األندلس. يف أمية بني دولة والثالثة واملغرب، مرص يف الفاطمية الدولة ثم املرشق،
إمارات هذه ألن تقدمتها؛ التي الصغرى الرتكية الدول شؤون غري السلجوقية الدولة
نشأت فقد السلجوقية الدولة وأما مملكتها، من وتفرعت العباسية الدولة حجر يف نشأت
أيدي عىل الضياع من العباسية الخالفة وأنقذت وجند، بقوة الخارج من وجاءت مستقلة
أثرت قلما لكنها أيًضا، مستقلة نشأت اإليلكية والدولة الشيعيني. من وغريهم البويهيني

اإلسالمية. اململكة يف
إىل األتراك نزوح تكاثر أيامهم ويف اإلسالم، تاريخ يف عظمى منزلة وللسالجقة
جلدتهم، أبناء ظل يف واالرتزاق للسكنى والشام، والعراق فارس يف اإلسالمية اململكة
عهد يف إليه بلغت ما بأرقى اإلسالمية، اململكة يف املدارس أنشأوا من أول والسالجقة
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وقد الخامس، القرن أواسط يف السلجوقي شاه ملك وزير امللك نظام يد عىل التمدن ذلك
الكتاب. هذا من الثالث الجزء يف وعللناه ذلك فصلنا

املدارس من أنشأه ما أنشأ ولكنه الدهاقني، أوالد من األصل فاريس امللك ونظام
شاه. ملك سلطانه باسم واملارستانات واملساجد والرباطات والتكايا

بعضها تمتاز ولكنها واحد، باسم وعرفت واحد أصل من تفرعت دول والسالجقة
الفروع سائر أصل وهم العظام، السالجقة الدول هذه وأكرب حكمها، بأماكن بعض عن

حكمها: ومقدار السلجوقية الدول وإليك جميًعا. منها وأقوى

٤٢٩–٥٥٢ه. سنة من حكموا العظام: السالجقة (١)
٤٣٣–٥٨٣ه. سنة من حكموا كرمان: سالجقة (٢)
٤٨٧–٥١١ه. سنة من حكموا الشام: سالجقة (٣)

٥١١–٥٩٠ه. سنة من حكموا وكردستان: العراق سالجقة (٤)
٤٧٠–٧٠٠ه. سنة من حكموا الصغرى): (آسيا الروم بالد سالجقة (٥)

من مملكتهم اتساع وبلغ قرون، ثالثة من نحًوا اإلجمال عىل السلجوقية الدولة فحكمت
الشام. حدود آخر إىل الصني حدود

األتابكة إىل السلجوقية اململكة انتقال (1-2)

يسمونهم مماليكهم من قواًدا الواليات أو األعمال يولون سلطتهم أيام يف السالجقة وكان
وزير بمعنى أوًال واستعملوه األمري»، «األب معناه تركي لفظ وهو أتابك، واحدهم األتابكة،
اململكة اقتسموا حتى فشيئًا، شيئًا بوالياتهم يستقلون األتابكة وأخذ امللك. بمعنى صار ثم
السالجقة، حوزة يف ظل فإنه الصغرى، آسيا يف الرومي الفرع إال بينهم، فيما السلجوقية
الكربى السلجوقية اململكة تفرع وإليك — السابع القرن أواخر يف العثمانيون أتى حتى

منها: دولة كل حكم وسني وغريهم األتابكة مماليكهم إىل

٤٩٧–٥٤٩ه. سنة من دمشق يف البورية الدولة (١)
٥٢١–٦٤٨ه. سنة من والشام الجزيرة يف الزنكية الدولة (٢)
٥٢٩–٦٣٠ه. سنة من وغريها أربالء يف البكتجينية الدولة (٣)

٤٩٥–٧١٢ه. سنة من وماردين بكر ديار يف األرتقية الدولة (٤)
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٤٩٣–٦٠٤ه. سنة من أرمينيا يف الشاهات دولة (٥)
٥٣١–٦٢٣ه. سنة من أذربيجان يف أذربيجان أتابكة (٦)

٥٤٣–٦٨٦ه. سنة من فارس يف السلغرية الدولة (٧)
٥٤٣–٧٤٠ه. سنة من لورستان يف الهزارسبية الدولة (٨)
٤٧٠–٦٢٨ه. سنة من خوارزم يف الخوارزمية الدولة (٩)
٦١٩–٧٠٣ه. سنة من كرمان يف القطلغية الدولة (١٠)

وقوادها، السلجوقية الدولة مماليك من وغريهم األتابكة حوزة يف املمالك هذه زالت وما
عليها. واستولوا كلها فاكتسحوها املغول جاء حتى

الروم سالجقة (2-2)

الصغرى، آسيا سالجقة فهو الفروع، سائر دون سائًدا ظل الذي السلجوقي الفرع أما
فروع عدة إىل تفرعت هناك مملكتهم أن عىل األيام. تلك اصطالح يف الروم بالد وهي
السلجوقية العائالت أسماء مع أسماءها وهاك صغرية، سلجوقية عائلة منها كالٍّ يحكم

تتوالها: كانت التي

العائلة اسم اإلمارة اسم

كرايس آل ميسيا (١)
حميد آل بيسيديا (٢)

كرميان آل فريجيا (٣)
تاكة آل ليسيا (٤)

وأيدين رسوخان آل ليديا (٥)
منتشا آل كاريا (٦)

أحمديل قزل آل بفالغونيا (٧)
قرمان آل ليكونيا (٨)
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فاستولوا العثمانيون أتى حتى السالجقة، األمراء سلطة يف اإلمارات هذه زالت وما
للهجرة. الثامن القرن أوائل يف العثمانية الدولة وأنشأوا عليها
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الصغرى الدول (1)

وينقسمون الخيام يف يقيمون وجفاء، وخشونة بادية أهل وأكثرهم أشداء قوم األكراد
من وغريهما والرتك الفرس من للحضارة قبوًال أقل وهم وبطون، وعشائر قبائل إىل
ورحلة ظعن أهل ظلوا وقد اإلسالمي، التمدن إبان يف لإلسالم دانت التي الرشقية األمم
بالغزو الشبيهة البدوية الحروب يف بهم تستعني الدولة وكانت التمدن. ذلك معظم يف
العراق وجزيرة وأرمينيا كردستان يف األكثر عىل ومقامهم باألعراب، تستعني كانت كما

اآلن. إىل هناك سوادهم يزال وال بكر، وديار كاملوصل
إال أعمالها يف العباسية الدولة تستخدمهم لم والخشونة بالبداوة لتمسكهم ونظًرا
بعد إال والتدبري السياسة أهل أو املستقلة اإلمارة رجال من أحد فيهم ينبغ فلم قليًال،
حسنويه اإلسالم يف مستقلة كردية دولة أنشأ من وأول التمدن. ذلك عهد من طويل دهر
الرابع القرن أواسط يف كردستان، يف األكراد قبائل بعض زعيم الربزكاني، حسني بن
وهمذان الدينور) (أو ديناور وفيها اململكة تلك معظم عىل سلطته وامتدت للهجرة،
بنارص بعده ابنه ولقب بسلطانه بغداد خليفة اعرتف وقد وغريها. ورسماج ونهاوند
أبو األكراد من استقل ثم ٣٤٨–٤٠٦ه سنة من فحكمت كثريًا عمرها يطل ولم الدولة.
وميافرقني، وآرزان آمد عىل سلطته وامتدت ٣٨٠ه، سنة بكر ديار يف مروان بن عيل

٤٨٩ه. سنة دولته وذهبت الزمن من حينًا للفاطميني خلفه وبايع
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األيوبية الدولة (2)

سنة من األيوبية الدولة عهد عىل إال اإلسالم يف يذكر شأن لهم يكن لم األكراد أن عىل
اإلسالم رجال أعظم من وهو األيوبي. الدين صالح السلطان ومؤسسها ،٥٦٤–٦٤٨
وبايع بمرص الفاطمية الدولة أنقاض عىل دولته أنشأ وتدبريًا، وبسالًة وسياسًة تعقًال
أيديهم، من املقدس بيت وأنقذ سوريا عن وردهم الصليبيني وحارب للعباسيني، فيها
والواليات اإلمارات وتولوا دولته، أيام يف األكراد شأن وارتفع تذكر. أن من أشهر ومآثره
وأوالده إخوته مملكته اقتسم مات وملا وخراسان، واليمن وكردستان والشام مرص يف
غلب كما األتراك، مماليكهم معظمها عىل فغلبهم حكمها. يطل لم ولذلك إخوته؛ وأوالد
بالسالطني تعرفان دولتان بمرص للمماليك فكان قبلهم، السالجقة ملوكهم األتابكة

سيجيء. كما املماليك
ا خاصٍّ تأثريًا املرشق أمم يف أثر قد اإلسالم أن املقام هذا يف إليه التنبيه يحسن ومما
أسبقيتها باعتبار املمالك وتأسيس الدول إنشاء إىل فتسابقت تدريًجا، التمدن إىل وساقها
وأسسوا العرب األمم تلك من أسلم من فأول اإلسالمي. العالم من وقربها اإلسالم، يف
العرب جزيرة إىل املرشق أمم أقرب وهم الفرس أوًال بهم فاحتك العربية، اإلسالمية الدولة
انترش فلما فارس، بالد وراء من األتراك جاء ثم الدول. إنشاء إىل األعاجم أسبق فكانوا
األتراك من أقرب وهم األكراد ظهر ثم الحكومات. ونظموا الدول أسسوا بينهم اإلسالم
الدول. سياسة إىل منهم أقرب األتراك ألن بعدهم؛ تمدنوا لكنهم يومئذ، االسمي العالم إىل
وأغاروا هؤالء فنهض املغول أو الترت بالد من وراءها وما تركستان يف اإلسالم وامتد
أخلدوا حتى اإلسالمي بالعالم يحتكون كادوا ما لكنهم والقتل، للنهب اإلسالم بالد عىل
قبائل خصوًصا املغرب، يف اإلسالم تأثري عن ذلك نحو ويقال الدول. وأنشأوا النظام إىل

تقدم. كما أفريقيا شمايل يف الرببر
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وقاضيهم حاكمهم وهو والدين، الدنيا أمور يف املسلمني رئيس النبي كان اإلسالم ظهر ملا
خوله األطراف بعض أصحابه أحد وىل إذا وكان وقائدهم. وإمامهم رشيعتهم وصاحب
ولكنه القرآن. الناس يعلم وأن بالعدل يحكم أن وأوصاه والدينية، السياسية السلطتني
الثالثة السنة يف فبعث الرعية، أمور يوليهم كان فيمن املنصبني بني فصل أن لبث ما
اإلسالم، إىل الناس يدعو منه كتاب ومعهما العاص بن وعمرو األنصاري زيد أبا للهجرة
وأبو األمري فعمرو ورسوله، هللا وأطاعوا الحق شهادة إىل القوم أجاب «إن لهما: وقال

والسنن». القرآن وتعليمهم الناس عىل اإلسالم وأخذ الصالة عىل زيد
والحرب الخراج يتوىل كان ما كثريًا األمري ألن عامة؛ قاعدة يكن لم ذلك أن عىل
ويقال امللك1 عبد بن سليمان قبل من العراق يف املهلب بن يزيد توالها كما مًعا، والصالة
سياسيٍّا ملسو هيلع هللا ىلص النبي يف محصورة كانت أن بعد اإلسالمية الدولة مصالح إن باإلجمال:
حتى زالت ما فإنها الخالفة إال املناصب، من عرشات إىل الخلفاء أيام يف تفرعت ودينيٍّا

والدنيا. الدين أمور يف الرياسة تشمل (١٩١٠ سنة (حوايل اآلن
به بدأ الذي العمل إلتمام الراشدون؛ الخلفاء تواله ديني منصب األصل يف والخالفة
السياسية املسلمني أمور يتولون وكانوا سبيله، يف والجهاد اإلسالم نرش وهو ملسو هيلع هللا ىلص، النبي
البالد، لحماية وتنظيمه الجند كإدارة وأسبابها، الحرب من الجهاد يقتضيه ملا أيًضا
دينية، بصفة ذلك يفعلون كانوا أنهم عىل الخراج. وجباية األعمال والية ذلك يف ويدخل
ويفتحون الرجال يجندون فكانوا منه، الغرض ينتهي الدين فإىل يعملونه ما كل أن أي:

ج٥. ١٠ األثري ابن 1
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الجهاد، إىل الحاجة وذهبت دعائمه وتوطدت اإلسالم انترش فلما الدين. سبيل يف البالد
الخالفة إىل الرياسة تنقسم أو السياسية، السيادة عن تستقل أن الدينية للرياسة جاز

وغريها. النرصانية يف حدث كما والسلطة،
ألن النرصانية؛ يف عما يختلف اإلسالم يف والسياسة الدين بني االرتباط ولكن
فإنه اإلسالم وأما الدولة. رجال إىل انتقلت ثم الناس عامة يف أوًال انترشت النرصانية
وهم الصحابة اإلسالم أهل أقدم ألن العامة؛ إىل منهم وانتقل الدولة، رجال يف أوًال ظهر
بأنفسهم. نرصته سبيل يف وجاهدوا األرض يف اإلسالم نرشوا وأمراؤهم، املسلمني جند
منصب كان الدنيوية، السلطة يف األمراء ورغب املسلمني دولة وقامت الدين تأيد فلما
كانوا فقد األيام، تلك يف الناس أذهان عىل الدين لتأثري تغلبهم، أسباب أكرب من الخالفة

اآلن. حتى ذلك عىل يزالون وال الرشق، يف وخصوًصا رايته تحت إال يجتمعون ال
والسلطة، الخالفة بني فاصًال ا حدٍّ يجعلون كانوا املسلمني من التقوى أهل أن عىل
مبابعته، وأبوا خالفوه والقوة، بالدهاء املطامع أهل يطلبها كما السيادة معاوية طلب فلما
عىل مبايعته من ا بدٍّ املسلمون ير لم ملعاوية، الخالفة عن الحسن وتنازل عيل قتل فلما
له يعرتفوا أو «خليفة» يسموه أن من استنكفوا لكنهم امللوك، يبايعون كما الطاعة
الرياسة أن لعلمه الرياستني يجمع أن إال يأبى وهو «ملًكا»، فسموه دينية بسلطة
أن بعد معاوية عىل دخل وقاص أبي بن سعد أن ذكروا — شيئًا تفيد ال وحدها الدنيوية
قلت: لو عليك «ما وقال: معاوية فضحك امللك» أيها عليك «السالم وقال: له األمر استقر
وليتها بما وليتها أني أحب ما وهللا ضاحًكا؟ جذالن «تقولها فقال: املؤمنني؟». أمري يا

به».
أن ويعتقدون والدهاء، السياسة عن الخالفة ينزهون كانوا أنهم ذلك من فيظهر

البحت. امللك إىل ثم والسيف العصبية إىل الدين من اإلسالم نقلوا أمية بني

املطلقة للسلطة ألزمة الخالفة (1)

ما أو بالدين إال مكثه ويطول نطاقه ويتسع يتأيد ال املطلق الحكم أن اعتقادنا ويف
صبغة سلطتها ويف إال مملكتها واتسعت حكمها طال مطلقة دولة من فما مقامه. يقوم
أريد وإذا الناس. سائر عىل مزية مللوكها تجعل بأن الطامعني، طمع من تحميها دينية
الحكومات أفضل وهي بالشورى، الحكومة تقييد من بد فال السياسة عن الدين فصل
قليل ملك شؤونها يتوىل أن النحاللها ويكفي رسيًعا، تنحل فإنها وإال عمًرا، وأطولها
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الدول تاريخ تدبرت وإذا قواده. أو وزرائه بعض ملكه فيغتصب االختيار ناقص التدبري
ذلك اعترب — نطاقها واتساع بقائها طول يف كبريًا تأثريًا الدينية للسلطة رأيت اإلسالمية
والجركس، والكرد والرتك الفرس من اإلسالمي التمدن أثناء يف نشأت التي الدول يف
جماعة ملوكها بني فإن الضخمة، الدول من وغريهم واأليوبيني والسالجقة كالبويهيني
العباسية. بالخالفة استقوائها رغم أعمارها تطل ولم السياسة، وقهارمة الرجال دهاة من
والفاطميني كالعباسيني والسلطة، الخالفة بني جمعت التي العربية الدول إىل وانظر
جهادها. وطال صربت فقد السقوط، أسباب من عليها طرأ ما مع األندلس، يف واألمويني
جمعت التي الدولة ملًكا وأوسعها عمًرا أطولها رأيت األعجمية الدول إىل نظرت وإذا
الخالفة لقب يتخذوا لم لو الشام يف أمية وبنو العثمانية. الدولة وهي السلطتني بني
حكموا إنما فإنهم سبيًال، الحكم إىل استطاعوا ما الدينية الرياسة أزمة عىل ويقبضوا
أن عرفوا أعوان إىل وتوفقوا الدينية، الصبغة من الخالفة يف بما سلطتهم وأيدوا الناس
النبوة، فوق جعلوها حتى الخالفة تعظيم همهم فجعلوا الدين، بمثل تحكم ال العامة
حاجته». يف رسوله من أفضل أهله يف الرجل «خليفة وقالوا: هللا» «خليفة الخليفة وسموا
الطاعة إىل يساقون فكانوا العامة وأما يصدقونه، وال ذلك ينكرون والعلماء — تقدم كما

الشكوك. من أمية بني خالفة صحة يعتور كان ما رغم باإلرهاب،
بالخالفة، الناس أوىل ومن هاشم بني من وهم العباس، بني إىل الخالفة أفضت فلما
حتى الدهر أبد تبقى خالفتهم أن واعتقدوا أمية، لبني مما لهم أطوع املسلمون كان
قتل إذا العبايس الخليفة أن األزمات بتوايل الناس أذهان يف وغرس املسيح2 السيد يأتي

النبات.3 وجف القطر وامتنع الشمس واحتجبت العالم، نظام اختل
يف العلم وانتشار تعقله مع الرشيد حتى التفخيم، ذلك من يأنفون ال الخلفاء وكان
يرده، وال ذلك ينكر فال األنبياء، به يمدح بما يمدح أن يحتمل كان أنه ذكروا فقد عرصه،
الخلفاء حال يكون فكيف رسول»4 الرسول بعد «فكأنه الشعراء: بعض فيه قال حتى
ويكتفي واملتملقون املتزلفون ويكثر الحقيقة مقام الوهم يقوم إذ االضمحالل، عرص يف

األعمال؟ دون بالكالم األمر أولو

ج٥. ١٩٨ األثري ابن 2
.١٢٥ الفخري 3

ج١٢. ١٨ األغاني 4
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سموا إذا غرو فال الجوهر، وتركوا بالعرض أهلها تمسك الدولة شاخت وإذا
للمعز هانئ ابن قول قالوا أو خلقه»،5 وبني بينه املمدود هللا «ظل املتوكل أيام يف الخليفة

الفاطمي:

ال��ق��ه��ار6 ال��واح��د ف��أن��ت ف��اح��ك��م األق��دار ش��اءت م��ا ال ش��ئ��ت م��ا

والفقهاء الخلفاء (1-1)

هذا يف واألصل الناس، عامة عند املقدسة املنزلة من للخالفة كان ما عىل ذلك ويدل
األوليني الخلفاء بني كان ولذلك منه؛ فرع الخالفة وتعظيم الدين، هو إنما التقديس
يتقوى منهم وكل متبادلة عالقة والفقهاء، واملحدثني اظ كالحفَّ اإلسالمي، الدين وعلماء
فهو الدنيوية، والسلطة الدينية السيادة صاحب هو الخليفة أن ذلك ومعنى — باآلخر
وفقيههم قاضيهم وهو الصالة، يف وإمامهم الحرب، يف وقائدهم لم، السِّ يف الناس أمري
األعمال تقسيم إىل الحاجة ومست الفتوح اتسعت فلما اإلسالم. أول ملسو هيلع هللا ىلصيف النبي كان كما
هو إنما فالوايل عنه. األعمال تلك يتوىل من إنابة إىل الخليفة عمد العمران، سنة بمقتىض
قيادته يتوىل الجند وقائد القضاء، يف نائبه والقايض يتواله، الذي العمل يف الخليفة نائب
والقضائية، والسياسية اإلدارية املناصب سائر ذلك عىل وقس الخليفة. عن بالنيابة
بالنيابة أعماله يتولون والفقهاء واملحدثون واملفرسون فالقراء الدينية، املهن يف وكذلك
سلطته تأييد يف والقضاة والقواد العمال نرصة إىل الخليفة يحتاج فكما الخليفة. عن
رأيت ولذلك الدينية؛ سيادته لتأييد والعلماء الفقهاء نرصة إىل أيًضا يفتقر فهو الدنيوية،
القراء)، أو الحفاظ يومئذ (وهم اإلسالم أوائل يف سيما وال العلم أهل يقربون الخلفاء
األحكام أساس وهي الفقهية، أو القضائية أو الدينية املشكالت حل يف املرجع إليهم وكان
تأثري للفقهاء كان اإلجمال عىل بالدين العامة لتمسك ونظًرا اإلسالمية؛ الدولة يف السياسية
فإذا الخلفاء، تنصيب يف حتى باستفتائهم إال هام بأمر الناس قطع فال الدولة، يف شديد
ويقربونهم العلماء يجلون الخلفاء كان ولذلك الناس؛ أنكرها أحدهم بيعة الفقهاء أنكر

ج٢. ٢٨٠ املسعودي 5
ج٨. ٢٤٥ األثري ابن 6
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وال غش يالبسها لم سذاجتها عىل والدولة الراشدين عرص يف مشورتهم عىل ويعولون
بنصيحتهم. وأخذ انتهى عمل عن األمري أو الخليفة نهوا فإذا دهاء،

جملة يف كان والبطش، الدهاء طريق من والتمسوها الخالفة يف أمية بنو طمع فلما
لهم تيرس ما أطاعوهم لو ألنهم العلم؛ أهل بأقوال األخذ الراشدين قواعد من أهملوه ما
فاضطر والضغط، املقاومة من شديًدا عذابًا األمويني دولة أوائل يف العلماء فقاىس امللك.
وضيقوا فاضطهدوهم الحق، إال اآلخر البعض وأبى الدولة يريضأهل بما لإلفتاء بعضهم
يمهدون أخذوا وقد أمية، بني من يومئذ والعمال عثمان أيام من بذلك بدءوا — عليهم
مع الغفاري ذر أبي حكاية ويف بالنفوذ. واالستئثار األموال بجمع لسلطانهم السبيل
وإنكار الخلفاء عىل العلم أهل جرأة من كان ما عىل ناطق دليل سفيان أبي بن معاوية

الكتاب. هذا من الثاني الجزء يف فصلناها وقد ذلك. األمويني
العلماء من يتقدم ولم األلسنة، وتقيدت األفكار حبست أمية لبني األمر استتب فلما
فقهاء بمشورة إال عمًال يعمل ال الخليفة كان أن وبعد املتملقون. إال الدولة مناصب يف
مشورتهم. إىل عاد فإنه العزيز، عبد بن عمر إال وفقهاءها املدينة أمية بنو أغفل املدينة،
العباسيون تسلط فلما أمية. بني أيام معظم اإلهمال زوايا يف الفقهاء من األحرار فظل
األمويني، عهد يف الدين سبل من اعوج ما وتقويم السنة إحياء يريدون أنهم وأظهروا
وأكرموهم الخلفاء وقربهم والزهاد، والعلماء الفقهاء من املستقلة األفكار أهل ظهر
باملنصور الرجل ذلك فعل كما إصغاء، منه يأنسون من خطاب يف جرأتهم إىل فعادوا
فعل وكما — الكتاب هذا من الثاني الجزء يف أيًضا إليها أرشنا وقد — يطوف وهو
كتابًا سفيان إليه فكتب ويقربه، ليكرمه بغداد إىل الرشيد استدعاه ملا الثوري سفيان
قد وإنك ودك، وقطعت حبلك رصمت أني أعلمك إليك كتبت فإني بعد، «أما فيه: قال
املسلمني، مال بيت عىل هجمت أنك كتابك يف نفسك عىل بإقرارك عليك شاهًدا جعلتني
حتى عن ناء وأنت فعلته بما ترض ولم حكمه. غري يف وأنفذته حقه غري يف فأنفقته
حرضوا الذين وإخواني أنا عليك شهدت قد فإني أنا فأما نفسك. عىل تشهدني إيل كتبت
مال بيت عىل هجمت هرون! يا العدل. الحكم هللا يدي بني غًدا الشهادة وسنؤدي كتابك
هللا أرض يف عليها والعاملون قلوبهم املؤلفة بفعلك ريض هل … رضاهم بغري املسلمني
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(يعني العلم وأهل القرآن حملة بذلك ريض أم …؟ السبيل وابن هللا سبيل يف واملجاهدون
رعيتك؟».7 من خلق بذلك ريض أم واألرامل، األيتام بفعلك ريض أم العاملني)؟

املهدي عليه يغضب فلم باإلمارة، يسلم ولم مرة املهدي عىل املذكور سفيان ودخل
طلبوا زاهًدا أو فقيًها لقوا إذا العباس بني من األولني الخلفاء أكثر وكان استعطفه8 بل
الخلفاء من املتعظني وأشهر لحاهم. تخضل حتى بكوا وعظهم فإذا يعظهم، أن إليه

مشهورة. حكايات ولهم والواثق، واملعتصم والرشيد املنصور
والقواد األمراء توسط مثل والعامة، الخليفة بني الدينية السيادة واسطة فالفقهاء
املسلمني عامة ألن جميًعا؛ الواسطتني عن الفقهاء يغني وقد الدنيوية، السيادة تأييد يف
فالخلفاء كهنتهم. إىل النصارى عامة ينقاد كما إليهم ويستسلمون فقهائهم إىل ينقادون
وامتالك العامة إخضاع عىل بهم لالستعانة الفقهاء إىل يحتاجون كانوا العباسيون
والنفع آخر. لسبب أو السبب هذا لنفس واألمراء السالطني يفعل كان وكذلك قلوبهم،
ولكن وجاًها، ماًال الخلفاء من بتقربهم يكتسبون كانوا الفقهاء ألن الفئتني؛ بني متبادل
وتمسكوا العامة قلوب يف الفقهاء احرتام فرسخ وأبقى. أعظم منهم الخلفاء يكتسبه ما

الدين. باسم وعظموهم بهم
يضطرون كانوا ما كثريًا إنهم حتى أيًضا. الدين باسم للعامة يذعنون الخلفاء وكان
ملا مخالًفا االعتقاد ذلك كان ولو الدينية، اعتقاداتهم بعض يف الناس بعض مسايرة إىل
النبي نعل أنها زعم بنعل رجل جاءه إذ املهدي فعل كما للواقع، مناقًضا أو نفوسهم يف
يحمل أن كذبه إن خاف وإنما كذبه، اعتقاده مع عليها وأجازه منه املهدي فقبلها ملسو هيلع هللا ىلص،

الدين.9 يف الفتور عىل قوله العامة
عليهم يفسد لئال الدينية؛ بالفروض والقيام التقوى إظهار من بد للخلفاء يكن ولم
يزيد بن الوليد أن ذكروا ذلك. يعتقد ال الخليفة كان ولو سلطانهم ويحتقروا العامة
من عليه ما يطرح الصالة حرضت إذا كان والتهتك، بالخالعة اشتهاره مع األموي
من نظاف بيض بثياب ويؤتى الوضوء فيحسن يتوضأ ثم واملطيبة، املصبغة الثياب

ج٢. ١٨٨ الدمريي 7
ج١. ٢١٠ خلكان ابن 8

.٩ األذكياء كتاب 9
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وركوع وسكون سكوت وأحسن قراءة بأحسن الصالة أحسن فيها فيصيل الخالفة، ثياب
الثياب.10 تلك إىل عاد فرغ فإذا وسجود،

والخالفة اإلسالمية الدول (2-1)

لضعف والسياسة باإلدارة العباسية الدولة عن يستقلون الذين األمراء كان السبب فلهذا
بيعته عن يستغنون ال إذ بالدين، عنه االستقالل يستطيعون ال حربهم عن الخليفة
لنفسه، إمارة إنشاء أو بلد فتح أو بوالية االستقالل أحدهم أراد فإذا سلطانهم. لتثبيت
البلد، ذلك بوالية عهًدا أو تقليًدا يعطيه أن منه ويطلب يبايعه بغداد يف الخليفة إىل بعث
وقد له، تحقريًا ذلك وعد غضب يجيبه أن الخليفة أبى وإذا عليه، ويخلع يلقبه أن أو

تثبيته. عىل ليكرهه الجند عليه يجرد
وخراسان فارس يف العباسية، الدولة عن استقلت التي املمالك أو فاإلمارات
الدولة قيام قبل وغريها، املغرب وبالد ومرص والشام النهرين بني وما وتركستان
مع العام، يف معني بمال إليه ويبعثون بغداد لخليفة يخطبون أصحابها كان الفاطمية،

سلطانهم. عن العامة يرىض أن يريدون وإنما سطوته، من أمن يف أنهم
بغداد بخلفاء استبدادهم مع كانوا فقد وأمرائهم، األتراك األجناد شأن كان وكذلك
أنه العتقادهم واحًدا، يوًما خاليًا الخالفة منصب استبقاء عىل يجرسون ال وخلًعا قتًال
بغداد عىل تسلطوا الذين السالطني أو امللوك حتى العامة. تستصلح ال الخليفة بدون
سلجوق، وآل بويه آل مثل أيديهم، يف آل الخليفة وأصبح فيها يشء كل عىل وقبضوا
بايعوه وغلبوه به ظفروا إذا حتى الجيوش، عليه ويجردون الخليفة يحاربون كانوا فقد
وهو بها، واستبد بغداد ملك البويهي الدولة فعضد به. وتربكوا مقامه ورفعوا وأكرموه
غصبوا العباسيني أن ويعتقد التشيع يف يغايل وكان الخليفة. مذهب غري عىل شيعي
ومع بغداد، خليفة طاعة إىل يدعوه ديني باعث ثمة يكن فلم مستحقيها، من الخالفة
الخالفة دار بعمارة وأمر نيس، قد ما الخالفة أمر من وأعاد شأنه، وعظم بايعه فإنه ذلك

اإلكرام.11 غاية وأكرمه وبطانته بالخليفة يتعلق ما وعمارة اآلالت، من واإلكثار

ج٦. ١٤١ األغاني 10
ج٨. ٢٥٧ األثري ابن 11
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فإذا رضاهم، إىل املسلمني األمراء حاجة يعرفون األخرى الجهة من الخلفاء وكان
خروجهم ألن اسرتضائهم؛ إىل فيضطر بغداد، من بالخروج هددوه منهم أحد ساءهم
عن وتنزيهه الخليفة شخص لتقديسهم الطاعة، خلع عىل العامة12ويجرئهم بغضب
ديني، وجه من إال عليها االعرتاض أو سلطته نزع إىل سبيل من يكن لم ولذلك — الخطأ
ويدعون الصوف فيلبسون الدين، سالحهم يجعلون الخلفاء عىل يقومون الذين فكان
العامة. عواطف يحرك مما ذلك نحو أو املصاحف13 أعناقهم يف يعلقون أو املعروف إىل
الفضل ضمن فلما بالتقوى. أصلحه العامة وبني بينه ما يصلح أن الخلفاء أحد أراد وإذا
أبو رأى وملا القواد14 ليستميل والدين؛ الورع بإظهار أوصاه للمأمون الخالفة سهل بن
اللسان ظريف رجل لقيهم لو هؤالء جند «أي قال: مكة يف اليمن أهل الخراساني مسلم
اإلسالمية للممالك يكن فلم والبكاء. بالوعظ الدينية عواطفهم تحريك يريد الدمعة» غزير
بغداد خليفة من املستقلني األمراء بعض يستاء وقد ملكها. ليثبت تبايعه خليفة من بد
باملغرب الفاطمية الدولة قامت فلما يبايعه. آخر خليفة رأى إذا إال بيعته يخلع وال فيكظم
تغلب وملا القاهرة. يف للفاطميني وبايعت بغداد خليفة بيعة البالد من كثري ومرصخلعت
فعله يشء فأول منها، الفاطمية الدولة وذهبت مرص، عىل األيوبي الدين صالح السلطان
عليه. والخلع منه املنشور وطلب بغداد، يف العبايس للخليفة القاهرة بجامع خطب أنه
ولكنه بيعتها، عن غنى يف وهو والضعف، االضمحالل غاية يف العباسية الخالفة وكانت

الناس. عنه يرىض فال الخليفة يبايع لم إذا أنه علم
بايعوا فإنهم األيوبية، الدولة بعد مرص ملكوا الذين املماليك السالطني فعل وكذلك
الترت سطا فلما سلطتهم. بتثبيت القاهرة إىل بغداد من تأتيهم الخلع وكانت للعباسيني
شأن توقف باهلل املستعصم العبايس الخليفة وقتلوا ٦٥٦ه، سنة وفتحوها بغداد عىل
يبايعونه،15 خليفة إيجاد يف جهدهم سالطينها وبذل مرص أحوال فاضطربت الخالفة،
زالوا ما أنهم عىل به16 العامة ليحكموا واحًدا اختلقوا ربما يجدوه ولم خليفة أعوزهم ولو

ج٩. ٢١٣ األثري ابن 12

ج٨. ٢٠٨ األثري ابن 13
.٢٧ األذكياء كتاب 14

ج٣. ٢٢٢ الفداء أبو 15
ج٩. ١١٩ األثري ابن 16
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منهم بالهاربني ظفروا حتى بغداد، يف كانوا الذين العباسيني الخلفاء بقية عن يبحثون
يف وبالغوا عظيًما، احتفاًال بها واحتفلوا الرواتب لهم وفرضوا القاهرة، إىل فاستقدموهم
خافوا ولكنهم شيئًا، عنهم يغنون ال الخلفاء أولئك أن علمهم مع وإكرامهم17 احرتامهم
البعيدة باألطراف اإلسالم ملوك من وغريهم الهند ملوك وظل بدونهم. دولتهم اختالل
سلطتهم إلثبات املنشور أو منه التقليد ويطلبون بالقاهرة، العبايس للخليفة يبايعون
ال خليفة من التقليد طلب عىل امللوك أولئك بعث الذي فما املماليك،18 السالطني يد عىل
كان بعضهم أن ننكر وال العامة؟ أذهان يف ذلك أثر من يتوقعونه ما لوال يشفع وال ينفع

بها. العامة الستصالح يطلبونها كانوا الكثريين ولكن تدينا، الخليفة بيعة يطلب

قريش غري يف الخالفة (3-1)

مواطنهم اختالف عىل العرب، غري املسلمني ملوك أن واالعتبار النظر يستحق ومما
مع وغريهم، والجركس والرببر واألكراد واألتراك الفرس من ودولهم، ولغاتهم وأجناسهم
لتستقيم الدينية السيادة إىل حاجتهم ومع السلطان، وعز امللك سعة من إليه بلغوا ما
قبل لنفسه الخالفة يطلب أن منهم ألحد يخطر لم طاعتهم، عىل الرعية وتجتمع دولتهم
العرب من أحد ادعاها وال املغول، بفتوح تضعضعه بعد الثاني، طوره إىل اإلسالم انتقال

العثماني. سليم السلطان بالخالفة بويع عربي غري سلطان وأول قريش. غري
غري القواد أو املسلمني األمراء من التمدن، ذلك عهد يف شوكتهم قويت الذين أن عىل
قريش، يف نسبًا ألنفسهم انتحلوا الخالفة أو الدينية السيادة يف طمعوا إذا كانوا العرب،
طمع وربما الدولة، إنشاء عىل القوة نفسه من رأى ملا الخراساني مسلم أبو فعل كما
بن هللا عبد بن سليط ابن إنه فقال: العباس، بني يف نسبًا لنفسه فانتحل الخالفة يف

عباس.19
العبايس، العرص أواخر يف دولهم ضخمت فلما األعاجم السالطني أو امللوك وأما
إىل سبيًال يروا لم ولكنهم عنها، االستغناء تمنوا وتقهقرها الخالفة اضمحالل ورأوا

ج٢. ٣٠١ املقريزي 17
ج٣. ٥٤٣ خلدون ابن 18

.١٢٣ الفخري 19
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طريق من الديني النفوذ يف طمع بعضهم أن عىل أخرى. بخالفة يستبدلوها أن إال ذلك
سنة املتوىف بويه بن الدولة عضد ذلك فعل من وأول باملصاهرة. الخليفة إىل االنتساب
من وغرضه بابنته، يتزوج أن أيامه يف العبايس الخليفة هلل الطائع حمل فإنه ٣٧٢ه،
نسب20 فيه لهم ولد يف الخالفة فتكون عهده، ويل فيجعله ذكًرا ولًدا ابنته تلد أن ذلك

مراده. إىل يوفق ولم
فعمدوا أخرى، خطوة الطريق هذا يف تقدموا السالجقة، إىل السلطة أفضت وملا
ابنة السلجوقي بك طغرل السلطان يتزوج أن عىل ولكن أيًضا، باملصاهرة التقرب إىل
فانزعج ذلك، يف الري قايض ووسط إليه فخطبها هللا، بأمر القائم يومئذ وهو الخليفة،
أكفاؤهم إال الخلفاء بنات يتزوج أن يسبق لم إذ انزعاج، أيما الطلب لهذا الخليفة
ليعفيه استعطافه؛ يف فأخذ يده، يف يشء ال والخليفة قوية السلطان يد وكانت بالنسب.
عىل منها خيف رشحها يطول أمور وحدثت يجاب. أن إال السلطان فأبى طلبه، إجابة من
مثله يجر لم ما وهذا ٤٥٤ه، سنة عليها له فعقد — القبول إىل الخليفة فاضطر الدولة،
يف للخليفة مخالفتهم مع طلبه عىل تجارسوا وال ذلك يف يطمعوا لم بويه آل ألن قبله؛
ينل ولم بناته، يزوجهم أن ال امللوك بنات يتزوج أن تنازًال الخليفة من يكفي إذ املذهب21
قبل التالية، السنة يف عروسه إىل دخل ملا فإنه ذلك ومع بك. طغرك قبل أحد الرشف هذا
وجهها عن الخمار تكشف فلم بالذهب، ملبس رسير عىل جالسه وهي يديها بني األرض
ما إلتمام يوفق لم أنه عىل وينرصف. الصورة هذه عىل يحرض أياًما وظل له، قامت وال
إسالمية دولة تنلها فلم العرب لغري بالخالفة املبايعة أما السنة. تلك يف تويف ألنه أراده؛
الذين العباسيني الخلفاء آخر فيها وجد مرص سليم السلطان فتح فلما العثمانيني، قبل

٩٢٣ه. سنة الخالفة عن له فتنازل استقدموهم، قد املماليك السالطني كان

ج٨. ٢٨٣ األثري ابن 20
ج١٠. ٨ األثري ابن 21
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سلطانهم وأعادوا سطوتهم، العرب فيه جدد الذي العرص الثاني العربي بالعرص نريد
شوكة أن رأيت فقد بهم. واستبدوا أمورهم عىل الفرس غلب أن بعد الدولة، يف ونفوذهم
غلب حتى العباسية، الدولة يف الفرس وتغلب األموية، الدولة بذهاب ضعفت العرب
أعطيتهم فقطع املعتصم جاء ثم العرب، شأن وتضعضع الشوكة تلك فانكرست األمني
الفرصالسرتجاع يرتقبون ولبثوا العباسيني عىل ونقموا فذلوا الدولة، مصالح من ومنعهم
مرص، أو الشام أو العراق يف الدولة تلك عىل يخرج من كل ينرصون وأصبحوا سلطانهم،
مصالح يف األتراك لتغلب قليًال إال ذلك ينفعهم فلم والقرامطة، واألعراب األكراد حتى

الحكومة.
صغرية إمارات إنشاء من مختلفة بأسباب تمكنت العربية القبائل بعض أن عىل
الفتن من قام ما ذلك عىل ساعدهم وقد العباسيني، رعاية تحت والشام النهرين بني فيما
الرابع القرن يف األتراك وأجنادهم الفرس ووزرائهم العباسيني الخلفاء بني والحروب
بني من حمدان آل فاستقل فقلدوهم، بوالياتهم يستقلون والرتك الفرس ورأوا للهجرة،
بها أحيوا عربية دولتهم وكانت ٣١٧–٣٩٤ه، سنة من وغريهما وحلب باملوصل تغلب
اشتهر وقد الدولة، سيف أمرائها أشهر الحمدانية، بالدولة وعرفت وآدابهم العرب معالم

املتنبي. الطيب أبو فيه نظمه بما
أسد إىل نسبة املرداسية، اسمها أخرى عربية دولة أيًضا القرن ذلك يف حلب يف ونشأ
من وأوالده هو حلب يف فحكم املرضية، من كالب بني قبيلة من مرداس بن صالح الدولة
املرضية، من كعب من عقيل بني دولة باملوصل الحمدانية وخلف ٤١٤–٤٧٢ه، سنة
عربية دولة ذلك أثناء يف قلما الدول هذه أن وظهرتعىل ٣٨٦–٤٨٩ه، سنة من فتولوها



الرابع) (الجزء اإلسالمي التمدن تاريخ

الحلة مدينة أنشأوا وقد أسد، قبيلة من الشيباني مزيد إىل نسبة باملزيدية عرفت رابعة
٤٠٣–٥٤٥ه. سنة من وحكموا العراق يف

غري بالد ويف األول العبايس العرص يف العرب من رجال أنشأهما دولتان وهناك
دلف أبو أنشأها التي الدلفية الدولة وهما األعجمية، الدول من تعدا أن فاألوىل عربية،
أضفنا وإذا طربستان، يف زيد بن الحسن أنشأها التي والعلوية كردستان، يف العجيل
العباسية، الدولة فروع سائر قبل باملغرب استقلت التي األغالبة دولة تقدم ما إىل
الثانية العربية النهضة يف الصغرى العربية الدول عدد بلغ ذكرها، اآلتي األدراسة ودولة
تاريخ بحسب ننرشها منها، كل حكم ومدة مؤسسيها أسماء مع بيانها هذا دول، ثماني

تأسيسها:

مؤسسها حكمها مدة مقرها الدولة

هللا عبد بن إدريس ١٧٢–٣٧٥ه مراكش اإلدريسية (١)
األغلب بن إبراهيم ١٨٤–٢٨٩ وغريها تونس األغلبية (٢)
العجيل دلف أبو ٢١٠–٢٨٥ كردستان الدلفية (٣)
زيد بن الحسن ٢٥٠–٣١٦ طربستان العلوية (٤)
حمدان بنو ٣١٧–٣٩٤ واملوصل حلب الحمدانية (٥)
الشيباني مزيد ٤٠٣–٥٤٥ الحلة املزيدية (٦)
عقيل بنو ٣٨٦–٤٨٩ املوصل العقيلية (٧)

مرداس بن صالح ٤١٤–٤٧٢ حلب املرداسية (٨)

زبيد، يف كالزيادية اليمن، بالد يف ظهرت التي الصغرى العربية اإلمارات غري
وغريهما. صنعاء، يف واليعفورية

شوكة إرجاع أو العربي العنرص سطوة إحياء يف أثرت قلما الدول هذه أن عىل
حرج وال واألدارسة. العلوية إال لهم، وتبايع العباسيني بخالفة تعرتف كانت ألنها العرب؛
العباسية، اململكة إمارات بأكثر استبدوا قد كانوا والديلم والرتك الفرس فإن عليهم،
كله الرشق فبات املسيح، رجوع إىل باقية العباسية الدولة أن الناس أذهان يف ورسخ
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العرب آمال فاتجهت باسمهم، النقود ويرضب لهم يخطب العباسيني، سيطرة تحت
الغرب. نحو

من جاورهم ومن الفرس أعداء وأكرب العربية، العصبية أصحاب األمويون وكان
فالعرب عليها. الكالم سيأتي ١٣٨ه سنة من األندلس يف عربية دولة أنشأوا قد األعاجم،
ظل يف العرب دولة ذهاب ويكربون العربي، العنرص إحياء يف يطمعون كانوا الذين
ظل يف إفريقيا يف يقيمون أو األندلس يف فينزلون الغرب إىل ينزحون كانوا العباسيني،

العباسية. الدولة سلطة عن بعيدين العربية السيادة
بعد سيما ال العلويني، شيعة لها بغًضا وأشدهم الدولة تلك من نفوًرا العرب وأكثر
وكان هناك. بالخالفة التفرد من العباسيون توخاه بما الرشق يف آمالهم عىل قىض أن
دولتهم، أوائل يف الغرب نحو العباسيني وجه من فروا قد الدعوة هذه أصحاب بعض
حكمت هللا عبد بن إدريس إىل نسبة اإلدريسية، بالدولة عرفت علوية دولة هناك فأنشأوا

الخالفة. لقب يف أمراؤها يطمع ولم ١٧٢–٣٧٥ه، سنة من
املوايل بشيعتهم الفوز يؤملون يزالون ال كانوا العلويني من جماعة الرشق يف وبقي
واستبداد واملأمون األمني فتنة بعد أيديهم يف ما عىل غلبوهم العباسيني رأوا فلما الفرس،
نرصة من يئسوا جميًعا، والعربي الفاريس العنرصين ومقاومتهم الدولة يف األتراك رجال
ضعًفا يرتصدون املرشق يف اآلخر البعض وظل تدريًجا، املغرب إىل بعضهم فنزح املوايل
يستنرصون بمن يبالون ال بها للوثوب الفرصة فيغتنمون العباسية، الدولة من لهم يبدو
أو باألكراد وطوًرا اوالخراسانيني، بالفرس تارة يقومون فكانوا يعولون. من عىل أو
األحكام فساد من املظلومة الفئات أو األتراك، عىل الناقمة األمم من غريهم أو الديلم
طربستان يف عيل بن الحسن غري دولة بإنشاء منهم أحد يفز ولم الخدم، واستبداد
الفئات تلك كانت ما وكثريًا عمرها. يطل ولم ذكرناها، التي العلوية الدولة صاحب
العراق، يف الزنج صاحب فعل كما الدولة، عىل للوثوب العلوية الدعوة تنتحل املظلومة
أباق من جمعه بما عاًما، عرش بضعة وعمالها وأجنادها العباسية الدولة راحة أقلق فإن
واستنهض والكوفة، البرصة ضواحي يف السباخ يكسحون كانوا الذين والزنوج العبيد
نحو فيها قتل كثرية وقائع يف الدولة فحارب معه وقاموا أسيادهم فرتكوا السودان سائر
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بن عيل اسمه دعى وزعيمهم العلوية الدعوة باسم ذلك يفعلون وكانوا 1،٢٥٠٠٠٠٠
رجاله. وتشتت الدعي بقتل الثورة تلك وانتهت الحسني، نسل من أنه زعم محمد

البويهية الدولة ظهور بعد إال يذكر، شأن لها يكن لم العلوية الشيعة أن عىل
أنشأوا قد الشيعة وكان بالخالفة، واستبدادها بغداد عىل واستيالئها الرشق، يف الشيعية
افتتاح يلتمسون املرشق عىل وحملوا بذلك أزرهم فاشتد املغرب، بالد يف علوية خالفة
فيها، وأقاموا للهجرة الرابع القرن أواسط يف وفتحوها مرص فجاءوا العباسية، اململكة
ذكرها. وسيأتي الشيعة، دول أكرب وهي الفاطمية بالدولة عرفت ضخمة دولتهم وكانت
والرببر، العرب بنرصتها قام وقد العباسية، للدولة مزاحمة الفاطمية الدولة وجاءت
العربي العنرص بإحياء متعلقة اآلمال وكانت العرب. يف نسبًا ألنفسهم ينتحلون وهؤالء
يف حتى يومئذ العربي العالم معظم فبايعها اإلسالم، صدر يف كان كما يدها عىل
بغداد من قربهم مع مدة بايعوها واملوصل الكوفة أهل فإن النهرين، بني وما العراق
بويه آل دولة لذهاب العنرص، ذلك إحياء يستطيعوا لم أنهم عىل العلويني2 عاصمة
وانتحالها للعباسيني وانتصارها هناك، الرتكية السلجوقية الدولة وظهور املرشق، من
والثاني سني األول والغرب: الرشق بني محفوظة املوازنة فظلت عنها، ودفاعها مذهبها

شيعي.
صالح يد عىل حوزتها من مرص وأخرجوا الفاطمية، الدولة عىل األكراد تغلب فلما
ضعف قد العربي العنرص وكان ٥٦٧ه، سنة إليها العباسية البيعة أعادوا األيوبي، الدين
كما وغريهم واألرمن األتراك من باألحكام استبد بمن الدولة تلك انقضاء قبل بمرص
العرب جزيرة يف ظهرت صغرية إمارات إال الضياع، إىل العربي العنرص فعاد سيجيء،

.(١٩١٠ سنة (حوايل اآلن إىل باقيًا بعضها يزال وال
انحالله بعد املغرب يف العربي العنرص إحياء عن عبارة الثاني العربي فالعرص
وكان بمرص، والفاطمية باألندلس األموية الدولتان إحيائه يف العوامل وأكرب املرشق، يف
يف قائمة للعرب يقم ولم يذكر، تأثري لها كان وال مكثها يطل لم عربية نهضة قيامهما
العرب بالد يف النهوض من القبائل بعض أبدته ما إال — الحني ذلك من اإلسالمية الدولة
وملا السودان. يف والدراويش نجد يف الوهابية كقيام دينية، أو سياسية بدعوة غريها أو

.٢٢٧ الفخري 1
ج٩. ٩٢ األثري ابن 2
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القرن أوائل يف كربى إسالمية دولة إنشاء عىل الخديوية العائلة مؤسس عيل محمد عزم
بمرص العصبيات وأقوى إسالمية، بعصبية إنشائها عىل يستعني أن أراد عرش، التاسع
فحامت العرب، عصبية فاختار العثمانية، للدولة الرتكية والعصبية والعرب، الرتك يومئذ
رؤساء من وغريه مكة برشيف واجتماعه الوهابية حربه بعد وخصوًصا حوله، اآلمال
واملطابع املدارس من أنشأه بما العربية العصبية ونشط العربي، العنرص فأحيا القبائل،
دون حال ملا السيايس، غرضه يف أفادته قلما نهضة للعرب فكان الكتب. من ونرشه
من الرشق أهل أفادت ولكنها اإلسالمية، اململكة يف اإلفرنج دول أغراض من مطامعه
تتناقله ما أما اآلن، فيها نحن التي للنهضة السبيل بتمهيد علمية، أدبية فائدة العرب
تذكر، نتيجة له نتوقع فال القبائل، رؤساء بعض وتمرد ونجد اليمن أخبار من الجرائد

هنا. لها محل ال سياسية عمرانية ألسباب
إحياء يف أثرت قلما صدده يف نحن الذي الثاني العربي العرص يف العربية فالنهضة
بمرص والفاطمية األندلس يف األموية الدولتني من كل عىل تقلبت وقد العربي. العنرص
وإن خالصتها، عىل اإلتيان من بأس ال حكومتها وشؤون سياستها يف مختلفة أحوال

أحوالهما. أكثر يف العباسية للدولة مقلدتني الحقيقة يف كانتا
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األندلس يف أمية بني سياسة

١٣٨–٤٢٢ه سنة من

أو عارصتها التي الدول سائر مثل العباسية، بالدولة سياستها يف الدولة هذه اقتدت
كان مروان بن امللك عبد بن هشام بن معاوية بن الرحمن عبد فمؤسسها بعدها. نشأت
وهرب ١٣٢ه سنة السفاح مجلس من أهله مذبحة من نجا امللك، عبد جده مثل شديًدا
إنقاذه يف وسًعا يدخر لم بدر، اسمه له موىل بمساعدة املغرب بالد يطلب العراق من
فلما األمويني. عىل ناقمون البالد وأهل طويلة واملسافة الفرار، ذلك أثناء يف وحمايته
األندلس، إىل طارق جبل مضيق فقطع األحزاب، جمع يف له سعى املغرب إىل به وصل
عىل وحرضهم مواله بقدوم فأخربهم رجل، خمسمائة نحو أمية بني موايل من وفيها
وجمعها — واليمنية املرضية كلمة وجمعوا فنرصوه هناك، الدولة هذه الستبقاء نرصته
فدخل إليهم، واستقدموه الدولة له مهدوا كثرية حروب فبعد العهد. ذلك يف صعب

الداخل. سموه ولذلك (٧٥٦م)؛ ١٣٨ه سنة أمورها وتوىل األندلس
سنة، نحو للمنصور بها وخطب العباسية، الدولة باسم أوًال الرحمن عبد حكم وقد
النبي ألن العباسية؛ الخالفة وجود مع أخرى خالفة إنشاء عىل الرأي بادئ يف يجرس ولم
بن عمري بن امللك عبد له: يقال عم ابن الرحمن لعبد وكان واحد. وخليفته واحد ملسو هيلع هللا ىلص
شهاب يسمونه وكانوا خالفتهم، إرجاع يف األمل واسع لألمويني العصبية شديد مروان،
بها له ثبتت حروبًا عمه ابن نرصة يف حارب وقد فتكه، ورسعة لشجاعته مروان آل
وإال «اقطعها فيه: صاح تردًدا منه آنس وملا العباسية، الخطبة قطع عىل فحرضه الدولة،
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أمويي يسمون فكانوا خليفة، نفسه يسمي أن يجرس لم ولكنه فقطعها نفيس!» قتلت
الخلفاء. سموهم ثم األمراء، دولتهم أوائل يف األندلس

علمه ملا املدينة، إمام أنس بن ملك أهان العبايس املنصور أن ذلك أثناء يف واتفق
عليه مالك نقمة األمويون فاغتنم للعلويني، بايع قد كان ألنه املنصور؛ بخلع إفتائه من
ينرص كبريًا إماًما فيه رأوا فاألمويون بصاحبه. منهما كل فانتفع وأكرموه، منهم وقربوه
األمويني يف مالك ورأى العباس. بني خالفة يف ويطعن الدين، حيث من يؤيدها أو دعوتهم
ذلك من األندلس يف مالك مذهب فشاع العباس. بني شدة من ذاقه ملا وتعزية كبريًا ً ملجأ
مالك رأي إىل الفتوى نقلوا وقد الشام. أهل مثل األوزاعي مذهب عىل قبًال وكانوا الحني،

الداخل.1 الرحمن عبد بن هشام بن الحكم أيام يف
متشابهني وكانا دولته، تأييد العبايسيف املنصور سياسة يقلد هذا الرحمن عبد وكان
من املنصور مثل الرحمن عبد وكان بربرية، منهما كل والدة أن منها أوجه: عدة من
املنصور فقتل أخيه، ابن قتل منهما كالٍّ أن يف واتفقا األمور. وضبط والعزم الشدة حيث
اقتدى وقد معاوية.2 بن الوليد بن املغرية أخيه ابن الرحمن عبد وقتل السفاح، أخيه ابن
عىل ساعدوه الذين بقتل سلطانه لتأييد والغدر الفتك سياسة يف باملنصور الرحمن عبد
مناصحته، وصدق خدمته حق يرع ولم عليه، دالله لفرط مواله بدر عىل فسخط تأييده،
قتل كما هلك، أن إىل فيه بقي مكان إىل ١٥٦ه سنة ونفاه نعمته وسلبه ماله فأخذ
أبا أيًضا الرحمن عبد وقتل دولته.3 إنشاء يف بالئه بعد الخراساني مسلم أبا املنصور
عليه.4 فضل وله القيام عىل ساعده قد وكان اليمانية، العرب رئيس يحيى بن الصباح
رجال اليمانية وقام وغريهما. كثري وابن سلمة بأبي العباس بنو فعل ما مثل به ففعل
من واستوحش فيهم، القتل وأكثر بهم الرحمن عبد فأوقع بثأره، يطلبون الصباح أبي
املماليك اتخاذ إىل عنهم فانحرف وحقد، غل عىل يصحبونه أنهم وعلم قاطبة العرب
من الناس موايل فاقتنى مواليهم، يبتاع مملكته كرباء إىل فبعث أعدائه، عىل بهم ليتقوى
واستوفدهم، أفريقية شواطئ عىل العدوة بر يف إليهم فوجه بالرببر واعتضد ناحية، كل

ج٨. ٧٩٩ الطيب نفح 1

ج٢. ٧١٥ الطيب نفح 2
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ج٢. ٧٠٦ الطيب نفح 4

240



األندلس يف أمية بني سياسة

فاستكثر خدمته يف فرغبوا وقربهم، إليهم وأحسن وفادتهم فأكرم كثريون منهم فجاءه
أهل عىل بهم غلب رجل، ٤٠٠٠٠ نحو هؤالء من جنده بلغ حتى العبيد ومن منهم
العباسية الدولة تأيدت كما دعائمها، وتوطدت مملكته فاستقامت العرب، من األندلس

بالخراسانيني.

الصقالبة (1)

النخاسون كان غلمان وهم الصقالبة، الخصيان استخدام إىل بعده األمويون عمد ثم
رائًجا. بهم االتجار وكان العالم، أنحاء يف ببيعهم يتجرون أوروبا شمايل من يحملونهم
البحر شمايل أدوارهم أوائل يف نزلوا (الروسيني) السالف قبائل أن رواجه يف والسبب
قبائل وهم أوروبا، أواسط نحو جنوبيٍّا غربًا ينزحون أخذوا ثم الطونة، ونهر األسود
وغريهم. والدملات والبوهيم والرسب (السكالف) أو السالف بقبائل بعدئذ عرفت عديدة
والهون كالسكسون طريقهم، يف التي الشعوب يحاربوا أن نازحون وهم فاضطروا
يبيعوا أن العصور تلك أهل عادات من وكان الجانبني. من األرسى فتكاثر وغريهم،
طريق عن األرسى، يحملون التجار من كبرية جماعات لذلك فتألفت الرقيق، بيع أرساهم
أيدي يف البالد هذه وقعت فلما ومرص، الشام إىل ومنها أفريقيا إىل فأسبانيا فرنسا
من األرسى يبتاعون وغريهم اإلفرنج من التجار فكان التجارة. تلك راجت املسلمني
ضفاف إىل وغريهما واأللب الرين ضفاف عند أملانيا جهات من والجرمان، السالف
يبيعون اليوم إىل والجركس جورجيا أهل يزال وال — األسود البحر وشواطئ الدانوب
الرحلة تلك من التجار عاد فإذا — األوىل) العاملية الحرب قبل ما (إىل السلع بيع أوالدهم
الجمال من عظيم جانب عىل البرشة بيض وكلهم األغنام، سوق أمامهم األرقاء ساقوا
أسبانيا إىل ينقلونهم ومنها فرنسا يف رحالهم يحطوا أن إىل واإلناث، الذكور وفيهم
وغلب للترسي. واإلناث الحرب، أو للخدمة الذكور يبتاعون املسلمون فكان (األندلس)،
عندهم تلفظ «سالف» كلمة وكانت الصقيل، الجنس إىل انتسابهم األرقاء أولئك عىل
اللفظ هذا وأصبح وصقالبة»، «صقلبي ومنها «صقلب»، العرب فعربها «سكالف»،

اإلجمال. عىل األبيض للرقيق يستعمل عندهم
حفيده منهم استكثر من وأول الصقالبة، يف رغب قلما الداخل الرحمن عبد أن عىل
ببابه الخيول وارتبط املماليك اقتناء من استكثر فإنه (١٨٠–٢٠٦ه) هشام بن الحكم
من املماليك فجعل باألندلس، املرتزقني الجند جند من أول وهو بالجبابرة. وتشبه
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ثم ألسنتهم، لعجمة الخرس يسمونهم وكانوا مملوك، ٥٠٠٠ عدتهم فبلغت املرتزقة
–٣٠٠) النارص الرحمن عبد أيام يف تكاثروا حتى الصقالبة، استخدام يف األمويون تدرج
بنو واستقل قبله. باألتراك العبايس املعتصم فعل كما وجنده بطانته وجعلهم ٣٥٠ه)،
يكونوا ولم وأفريقيا، آسيا يف اإلسالم ممالك سائر عن أوروبا يف هذه بمملكتهم أمية
من دولتهم أهل ومنعوا معها عالقاتهم فقطعوا األخرى، املمالك عىل التغلب يف يطمعون
أيامهم سائر يحج فلم العباسيني، أيدي يف منهم أحد يقع أن مخافة الحرمني5 إىل الحج
مملكة ورجوع األموية شأن فراغ بعد إال الحج لهم أبيح وما دولتهم، أهل من أحد

العرب. غري الطوائف ملوك إىل األندلس

باألندلس الطوائف ملوك (2)

عاقًال وكان ٣٥٠ه، سنة املتوىف النارص الرحمن عبد أيام يف مجدها إبان األندلس وبلغت
حيث من بغداد يف الرشيد هرون أيام مثل أيامه وكانت خالفته، يف الثروة توفرت كريًما
بن املأمون مثل والعلماء للعلم محبٍّا وكان املستنرص، الحكم ابنه وخلفه والرخاء. الرغد
وأبهة سطوة مجدها أوج إىل الخليفتني هذين أيام يف األندلس مملكة وبلغت الرشيد،
باألحكام، وجندها الدولة أهل فاستبد االضمحالل، يف بعدهما الخالفة شأن وأخذ وثروة،
العباسية. الدولة يف واألتراك الفرس استبد كما والصقالبة، الرببر من األمويني موايل وهم
والكلمة الرفيع املقام ولهم العصبية، وأهل الدولة رجال مقدمة يف العرب وكان
باملناصب والرببر الصقالبة استبد فلما تقدم، كما للعرب عصبية أهل األمويني ألن النافذة؛
الحكم وزير عامر أبي ابن غلب حتى تدريجيٍّا، الضعف يف العرب شوكة أخذت واألعمال
للهجرة، الرابع القرن أواخر يف الحكم بن هشام أيام يف الدولة أمور عىل النارص بن
الوصول من الوزراء ومنع ببعض، بعًضا وقتل رجالها بني ورضب الدولة بأهل ومكر
عىل فعمل نفسه، عىل الجند يخاف فأصبح اليمنية، من األصل عربي وهو الخليفة، إىل
القرص، من وأخرجهم بدسيسة فنكبهم بالقرص الخدم بالصقالبة فبدأ جموعهم تفريق
رجاًال إليه واستقدم مراتبهم، عن وأسقطهم العرب رجال وآخر الصقالبة بالجند فتك ثم
األندلس يف العرب شوكة فانكرست بهم. واستعان وقدمهم وزناتة أفريقية برابرة من

الحني. ذلك من

ج١. ٢٣٨ خلدون ابن 5
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بأرسع وغريهم، الرببر الوالة اقتسمها حتى االنحالل يف آخذة هناك الدولة زالت وما
وألن أمية؛ بني خالفة بصحة املسلمني اعتقاد لضعف العباسية، الدولة يف حدث مما
األندلس مملكة فانقسمت ملسو هيلع هللا ىلص، النبي من لقرابتهم الخالفة يف قدًما أرسخ العباسيني
وفيهم والرؤساء، األطراف أصحاب توالها إمارات إىل للهجرة الخامس القرن أوائل يف
متفرقة؛ صغرية دوًال فصاروا يده، يف ما عىل إنسان كل فتغلب واملوايل، والرببر العرب

إماراتهم: أسماء مع أشهرهم وهاك الطوائف. ملوك سموا ولذلك

الحكم مدة اململكة اسم الدولة اسم

٤٠٧–٤٤٩ه والجزيرة مالقة حمود بنو
٤١٤–٤٨٤ه إشبيلية عباد بنو
٤٠٣–٤٨٣ه غرناطة زيري بنو
٤٢٢–٤٦١ه قرطبة جهور بنو
٤٢٧–٤٧٨ه طليطلة النون ذي بنو
٤١٢–٤٧٨ه بلنسية العامريون
٤١٠–٥٣٦ه رسقسطة التجيبيون هود بنو

املوحدين، ثم املرابطني دولة عليهم فغلبت رأيت، كما الدول هذه سيادة تطل ولم
ضعفهم يغتنمون واإلفرنج متواليًا والخصام املمالك، تلك بني متتابًعا االنقسام وظل
عىل غلبوا حتى بلد، بعد وبلًدا واحدة بعد واحدة إماراتهم ويسرتجعون وانقسامهم،
غرناطة، اململكة تلك من اإلفرنج افتتحها مدينة وآخر األندلس. من وأخرجوهم املسلمني
منهم عليها تواىل ٦٢٩ه، سنة من نرص بن يوسف إىل نسبة نرص بني حوزة يف وكانت
يده من اإلفرنج فاستخرجها عيل، بن محمد هللا عبد أبو آخرهم ملًكا، وعرشون بضعة

باألندلس. املسلمني عهد آخر ذلك وكان هللا، عبد أبو وفر ٨٩٧ه، سنة
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٢٩٧–٥٦٧ه سنة من

املغرب يف الشيعة (1)

ما ثم والصلب، القتل من قاسوه وما بالشام أمية بني أيام يف الشيعة حال علمت قد
من واملتوكل، والرشيد املنصور أيام يف وخصوًصا العباسية، الدولة يف حالهم من كان
عىل فهاموا اإلسالمية، اململكة أطراف إىل الفرار عىل ذلك فحملهم والقتل، االضطهاد
بن هللا عبد بن إدريس الغرب نحو منهم جاء فيمن وكان تقدم. كما وغربًا رشًقا وجوههم
إدريس فأتى بيعته. نكث ثم املنصور بايعه الذي هللا عبد بن محمد أخو املثنى، الحسن
ا، رسٍّ الشيعة بعض إليه أتاه مكان يف فاستخفى العباسيني، حوزة يف يومئذ وهي مرص
وبايعوه، هناك الشيعة فتلقاه الرشيد، أيام يف املغرب إىل فحمله الربيد صاحب ومنهم
لم هؤالء أن عىل ١٧٢–٣٧٥ه، سنة من اإلدريسية بالدولة عرفت مراكش يف دولة فأنشأ

خلفاء. أنفسهم يسموا
الفاطمية، للدولة فيه فالفضل حقيقة شأنهم وارتفاع وتغلبهم الشيعة ظهور أما
الدولة أيًضا وتسمى إليها، ينتسبون أصحابها ألن ملسو هيلع هللا ىلص؛ النبي بنت فاطمة إىل نسبة
يف بالظهور بدأ قد الشيعة شأن وكان املهدي. هللا عبيد مؤسسها إىل نسبة العبيدية

للهجرة. الرابع القرن أواسط يف بويه بني يد عىل املرشق
املغرب يف ساعدها اشتد قد الفاطمية الدولة كانت بغداد عىل البويهيون تغلب وملا
غصبوا قد العباسيني أن ويعتقدون التشيع، يف يغالون بويه آل وكان مرص. بفتح وهمت
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إىل الخالفة ينقل أن البويهي الدولة معز عىل بعضهم فأشار مستحقيها، من الخالفة
برأي. هذا «ليس قائًال: خاصته بعض عليه فاعرتض العلويني، من لغريهم أو العبيديني
بقتله أمرتهم لو الخالفة، أهل من ليس أنه وأصحابك أنت تعتقد خليفة مع اليوم فإنك
أنت تعتقد من معك كان خليفة العلويني بعض أجست ومتى دمه، مستحلني لقتلوه

عزمه».1 عن الدولة معز فرجع لقتلوك، بقتلك أمرهم فلو خالفته، صحة وأصحابك
االحتفاالت من كثريًا البويهيون وأحيا الدولة، بهذه الرشق يف اعتزت الشيعة أن عىل
يخطب أن عىل الخليفة وحملوا الحسني2 مقتل تذكار عاشوراء ومنها الشيعية، الدينية
خطب من أول وهو له فخطب الخطبة. يف اسمه يذكر أن أي: بغداد، يف الدولة لعضد
من والشيعة السنة بني الفتن ونشأت هناك، والديلم األتراك بني التحاسد فوقع فيها. له
أهل األتراك فحمل الشيعة. يمثلون الفرس أو والديلم السنة يمثلون والرتك الحني، ذلك

بهم. نكايًة الشيعة3 احتفال عكس األعياد ببعض االحتفال عىل بغداد

يفمرص الشيعة (2)

إليها، واالنتقال مرص فتح العبيدية الدولة عىل هون الرشق يف الشيعة ظهور أن عىل
عيل، بن الحسني إىل ينتسبون وخلفاؤها بإفريقية املهدية مدينة قبًال قصبتها وكانت
ذلك ينكرون للعباسيني يتعصبون فالذين متناقضة، أقوال إليه انتسابهم يف وللمؤرخني
طعن الشبهة وقوع يف السبب وأن إليه، انتسابهم صحة اعتقادنا يف ويغلب عليهم.

لشأنهم.4 تصغريًا فيه العباسيني
عثمان، مقتل يوم حزبه من وكانوا اإلسالم، صدر من عليٍّا يحبون كانوا واملرصيون
العراق أهل أوًال استنرصوا العلويني ألن العلوية؛ الشيعة يف شأن لهم كان قلما ولكن
وقتل والحبس، بالقتل املنصور وتأثرهم العباسية الدولة قامت فلما تقدم. كما وفارس
العباسية، الدولة وجه من العلويني سائر وفر أهله وبعض الحسني هللا عبد بن محمد

ج٨. ١٧٧ األثري ابن 1

ج٨. ٢١٦ األثري ابن 2
ج٩. ٦٥ األثري ابن 3
ج١. ٣٤٩ املقريزي 4
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الشيعة، رجال بعض دعوته بأمر مرص فجاء هللا، عبد بن محمد بن عيل جملتهم يف كان
واختفى.5 املنصور إىل حمل أن لبث ما لكنه

يف الخلفاء أحوال يتقلب والرخاء، الشدة بني بمرصيتقلب العلوية الشيعة حال وكان
بالعكس، والعكس واضطهدهم الشيعة عىل ضيق العلويني يكره خليفة توىل فإن بغداد،
طالب أبي آل بإخراج بمرص عامله إىل كتب العلوية الشيعة واضطهد املتوكل توىل فلما
من واسترت املدينة إىل أرسلوهم العراق إىل قدموا وملا ٢٣٦ه، سنة فأخرجهم العراق إىل
للشيعة الكره إظهار يف يبالغون كانوا املتوكل عمال ألن العلوية؛ رأي عىل مرص يف بقي
عبد بن يزيد فأمر جلده. أوجب ذنبًا اقرتف الجند من رجًال أن يحكى — للخليفة تزلًفا
عنه عفا إال والحسني الحسن بحق عليه الرجل فأقسم بجلده، يومئذ مرص عامل هللا
العامل إىل كتابه فورد الخرب، ذلك املتوكل إىل الربيد صاحب ورفع رضبة. تالتني فزاده
العلويني، آثار إليه املشار يزيد وتتبع فرضبه، سوط مائة املذكور الجندي يرضب أن
ورضب أهله مع العراق إىل وأرسله عليه فقبض وأنصار، دعاة له منهم برجل فعلم

بايعوه. الذين
علوي يضمن ال أن بمرص عامله إىل كتب ٢٤٧ه سنة املتوكل بن املنترص توىل وملا
وأن مرص، أطراف من طرف إىل الفسطاط من يسافر وال فرًسا يركب وال ضيعة
خصومة الناس أحد وبني بينهم كان وإذا الواحد، العبد إال العبيد اتخاذ من يمنعوهم
ذلك. بسبب شديًدا عذابًا العلويون فقاىس ببينة. يطالب أن بغري فيه خصمه قول قبل
تركي ألنه الشيعة؛ اضطهد ٢٥٤ه سنة مرص بإمارة طولون بن أحمد استقل وملا
ضعف إذا حتى مراًرا. وحاربهم العلويني آثار فاقتص العباس، الخليفة رأي عىل وألنه
عليها بويه آل وتغلب بغداد يف العباسية الدولة أحوال واختلت بمرص طولون بني أمر
املعز جند جاءهم فلما ويتقوى. ينتعش الشيعة حزب أخذ للهجرة الرابع القرن يف
تلك لقبول متأهبة األذهان كانت الصقيل جوهر بقيادة ٣٥٨ه سنة الفاطمي هللا لدين
وأزال شعارهم وأقام للعلويني فيها وخطب سبيل، أهون عىل مرص جوهر ففتح الدعوة،
من وتواىل هللا، لدين املعز مواله إليها وانتقل القاهرة مدينة وبنى العباسيني، شعار
أفريقية يف دولتهم أنشأوا منذ خلفائهم وجملة خلفاء، عرشة بمرص الفاطميني دولة

ج٢. ٣٣٨ املقريزي 5
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إىل منهم مرص وانتقلت ٢٩٧–٥٦٧ه، سنة من حكموا خليفة ١٤ بمرص انقضائها إىل
األيوبيني. األكراد

الفاطمية الدولة سياسة (3)

حكومتها نظام يف العباسية الدول قلدت التي اإلسالمية الدول جملة من الفاطميني إن
من الشيعة مذهب يوافق ما كل أيدوا فإنهم بالدين، منها يتعلق ما إال شؤونها. وسائر
العزيز وزير كلس بن يعقوب فألف أئمتهم، بأقوال والعمل وتقديمهم العلويني إيثار
باهلل، العزيز وابنه هللا لدين املعز من سمعه ما عىل الفقه يتضمن كتابًا الفاطمي باهلل
عىل يشتمل وهو البخاري، صحيح حجم نصف حجمه فبلغ الفقه أبواب عىل وبوبه
بني الفقه هذا نرش يف جهدها الفاطمية الدولة بذلت وقد اإلسماعيلية. الطائفة فقه
وبني الطلبة، عىل الكتاب هذا لقراءة بنفسه يجلس إليه املشار الوزير كان حتى املسلمني،
يف القضاء مرجع وجعله واألدباء، والقضاة الفقهاء وسائر وعوامهم الناس خواص يديه
عىل الخلفاء وعمل عمرو)، (جامع العتيق الجامع يف ودرسوه به الناس وأفتى الفتوى،
الفقهاء من رجًال ٣٥ عىل باهلل العزيز فأجرى والعطاء، بالبذل حفظه يف الناس ترغيب
مال من يصلهم كان عما فضًال تكفيهم، أرزاًقا ويالزمونه الوزير، مجلس يحرضون
يخلع وكان األزهر، الجامع جانب إىل دار ببناء وأمرهم السنوية، الصالت يف باهلل العزيز
وتعاليمهم، الشيعة فقه نرش يف لهم ترغيبًا البغال عىل ويحملهم الفطر عيد يف عليهم
ذلك بانتشار ألنه الناس؛ عىل البيت أهل علوم لقراءة الخالفة قرص يف أناًسا وأجلسوا
غري يطالع من وتعقبوا قدمنا. كما بالدين السياسة الرتباط الدولة، تلك تتأيد املذهب
املوطأ كتاب عنده وجدوا رجل عىل عثروا أنهم فاتفق عقابه، يف وشددوا الكتاب ذلك
وخدم وأسلم، يهوديٍّا املذكور الوزير يعقوب وكان املدينة. يف به وطافوا فرضبوه ملالك،
يف العزيز عاده إذا عجب فال رأيت، كما دعوتهم تأييد يف جزيلة خدمات الفاطمية الدولة

بملكي».6 فأبتاعك تباع أنك لو «وددت له: وقال مرضه
فأنشأ الشيعة، مذهب نرش يف الخطة هذه عىل الفاطميني الخلفاء سائر ومىش
الظاهر الخليفة توىل وملا كتبهم، لنرش والنسخ للمطالعة الكتب دور والحاكم العزيز

ج٩. ٣٢ األثري ابن 6
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عىل األوامر وشددوا وغريهم. املالكية الفقهاء من مرص يف كان من أخرج ٤١١ه، سنة
ذلك حفظ ملن وجعلوا الوزير»، و«مخترص اإلسالم»، «دعائم كتاب يحفظوا أن الناس
فالبنت األرحام، ذوي توريث املواريث يف الفاطمية الدولة فقه مقتضيات ومن ماًال7
ألنهم الخالفة؛ وراثة يف لحقهم تأييًدا بأجمعه8 املال استحقت انفردت إذا عندهم

باإلرث. منفردة وهي النبي بنت فاطمة إىل ينتسبون

الفاطمية الدولة أدوار (1-3)

فقد العباسية، الدولة بها مرت التي األدوار تشبه أدوار ثالثة يف الفاطمية الدولة مرت
ثم والفرس، العرب بني مشرتًكا أوائلها يف كان العباسية الدولة يف الكلمة نفوذ أن رأيت
فكان والرببر، بالعرب دولتهم قامت عرب والفاطميون األتراك. إىل ثم الفرس إىل صار

األتراك. إىل ثم الرببر إىل صار ثم العنرصين، هذين بني مشرتًكا أولها يف النفوذ
يف العلوية الشيعة نرصوا وقد أفريقية، شمال يف مساكنهم أشداء، قوم والرببر
وقد الرحل، العرب قبائل مثل شتى قبائل وهم املرشق، يف الفرس نرصها كما املغرب
مرة عرشة اثنتي اإلسالم عن ارتدوا ألنهم شديًدا؛ عذابًا إخضاعهم يف املسلمون قاىس
أواخر يف نصري بن موىس أيام يف إال إسالمهم يثبت ولم املسلمني، عىل كلها فيها وثبوا
جملة يف الرببر كان العرب غري عىل لتعصبهم أمية بني عىل الناس نقم وملا األول. القرن
ساءهم ولكن األمويني، دولة ذهاب رسهم وقد بهم. للفتك وتطاولوا عليهم خرجوا الذين
العلويني فنرصوا للعصبة يكرهونهم كانوا ألنهم منهم؛ مقربة عىل األندلس إىل انتقالها
يف اإلسالم نرش يف كبري فضل وللرببر باملال، األندلسيون اصطنعهم من إال — فيهم نكاية
الرببر ألن والصني؛ الهند إىل آسيا، أواسط يف نرشه يف األتراك فضل مثل أفريقية، أواسط
اإلسالم فنرشوا الغربية أفريقية يف بالدهم وراء ما لفتح نهضوا فيهم اإلسالم ثبت ملا

هناك.
كتامة قبائل سيما ال أنصارها، من الرببر كان املغرب يف الفاطمية الدولة قامت فلما
هللا عبيد أيام عىل قيامهم منذ الفاطميني بيد فأخذوا صنهاجة قبائل من وهما وهوارة

ج١. ٣٥٥ املقريزي 7

ج١. ١١١ املقريزي 8
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خلفاء اتخذ دولتهم تأيدت فلما للهجرة. الثالث القرن أواخر يف خلفائهم أول املهدي
هللا عبد أبو ذلك فعل من وأول الدولة أهل من وجعلوهم منهم بطانتهم الفاطميني
بنرصهللا املنصور ثم ٣٢٢ه»، «سنة هللا بأمر القائم ابنه خالفة يف كذلك وظلوا الشيعي،
وإخراجه كله املغرب تملك يف وساعدوهم ٣٤١ه»، «سنة هللا لدين املعز ثم ٣٣٤ه» «سنة
ونقلوا القاهرة وبنوا مرص الفاطميون فتح هللا لدين املعز أيام ويف العباسية. البيعة من

إليها. دولتهم
بالعباسيني التشبه أراد ٣٦٥ه، سنة املعز بن باهلل العزيز إىل الخالفة أفضت فلما
حياته عىل خاف كأنه خاصته، وجعلهم وقدمهم منهم واستكثر والديلم األتراك فاصطنع
باهلل العزيز تويف حتى التحاسد وعظم واألتراك الرببر بني املنافسة فقامت الرببر. من
فاشرتطوا وقربهم فقدمهم الرببر، فضل يقدر وكان ،٣٨٦ سنة هللا بأمر الحاكم وخلفه
عندهم. كالوزارة وهي الوساطة فواله الرببر)، (من الكتامي عمار ابن أمورهم يتوىل أن
األتراك الغلمان قدر من وحط ووالهم وأعطاهم الرببر وقدم الدولة أمور يف فاستبد
صقلبيٍّا وكان برجوان اسمه منهم كبري إىل فاجتمعوا العزيز. اصطنعهم الذين والديلم
الوساطة فاعتزل منه وضعوا حتى عمار بابن فأغراهم الوالية، إىل نفسه تاقت وقد
يقتل أن للحاكم بدأ ثم القرص. يف واستخدمهم والديلم األتراك فقدم برجوان، وتوالها
األتراك. وقوي الرببر فتضعضع وجده، أبيه دولة رجال من كثريًا وقتل فقتله عمار ابن
اللهو من أكثر ٤١١ه سنة هللا دين إلعزاز الظاهر ابنه وخلفه الحاكم مات وملا
يتناقص قدرهم زال وما الرببر جانب فانحط واملشارقة، األتراك، إىل ومال والقصف
سوداء أمة أمه وكانت الظاهر بعد ٤٢٧ه سنة املستنرص ملك فلما يتالىش. كاد حتى
هو وكان أسود، عبد ألف بلغوا حتى جلدتها، أبناء العبيد من ابنها جنود يف استكثرت
االستئثار إىل وتتسابقان تتنافسان كبريتني طائفتني الجند فأصبح األتراك من يستكثر
رجال استنصار إىل الخليفة واضطر مرص بها شقيت حرب إىل التنافس وآل بالنفوذ،
فقتل األصل أرمني وهو سوريا من الجمايل بدر الجيوش أمري فأتاه الشام، يف دولته
الجيش معظم حينئذ من وصار األرمن، من جنًدا بمرص وأقام الدولة أهل من الكثري
أن بعد الدولة يف شأن لهم يبق ولم الرعية، جملة من وصاروا الرببر نفوذ وذهب منهم

أهلها.9 وأكابر وجوهها كانوا

ج٢. ١٢ املقريزي 9
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بويه آل دولة وذهبت وفارس، العراق عىل غلبوا قد ذلك أثناء يف السالجقة وكان
الواليات، عىل (األتابكة) وقوادهم مماليكهم السالجقة ووىل هناك، الشيعة أمر وضعف
جملة يف وكان الشام. يف زنكي الدين نور ومنهم تقدم، كما بواليته منهم كل واستقل
الدين أسد وأخوه أيوب الدين نجم منهم األكراد، شجعان من جماعة الدين نور قواد
إىل ٥٥٥ه سنة أفضت قد مرص خالفة وكانت رفيعة، منزلة عنده بلغا وقد شريكوه،
عىل وتنافسوا دولته عىل وزراؤه غلب وقد الرأي، ضعيف وكان يوسف، بن العاضد

عمًال. يستطيع ال والخليفة البالد أخربوا حتى تنافسهم وطال بالنفوذ، االستئثار
الدين نور إىل فذهب أمره عىل غلب قد شاور، اسمه وزير املنافسني جملة يف وكان
الدين نور فاغتنم رضغام، وهو الوزارة يف ينافسه كان آخر رجل عىل واستنجده زنكي
فرد املماليك، من جند يف شريكوه الدين بأسد وأنجده مرص، عىل لالستيالء الفرصة تلك

الدين. نور إىل مرص خراج ثلث يدفع هذا وصار شاور إىل الوزارة
يف الدين نور تداخل فزاد احتدمت، قد األثناء تلك يف الصليبية الحروب وكانت
صالح وهو الدين، نجم بن يوسف أخيه ابن ومعه شريكوه، فيها ونائبه مرص شؤون
منصب يف الدين صالح فخلفه ٥٦٤ه سنة بمرص شريكوه ومات الشهري. األيوبي الدين

الوزارة. وهي النيابة
وهي النيابة، أزمة عىل قبض فلما الكربى، املطامع أهل من الدين صالح وكان
مات فلما الدين. نور ألمريه وليس لنفسه مرص أراد الخليفة ضعف ورأى كالوزارة،
ونقل العبايس للخليفة بالقاهرة الدين صالح خطب الفاطميني، الخلفاء آخر العاضد
الصليبيني أمر واستفحل األحكام، أزمة عىل وقبض السنة، إىل الشيعة من مرص حكومة
إىل صداها يردد التاريخ يزال ال بأعمال وقام حربهم أمر الدين صالح فتوىل األيام تلك يف
األيوبية، الدولة وأنشأ وغريها. الشام عىل سلطته ومد املقدس بيت اسرتجاع أهمها اليوم،
البيعة حيث من العباسية الدولة ظل إىل مرص فعادت املذهب، سنية الجنس كردية وهي

فقط.
والجراكسة األتراك املماليك من االستكثار إىل أهله من خلفه ومن الدين صالح وعمد
الحكومة بشؤون استبدوا كثروا إذا حتى األعرص، تلك يف العادة جاري عىل للجندية،
وأنشأوا الحكومة أزمة عىل هم قبضوا األيوبية الدولة أمر ضعف فلما السلطة. يف وطمعوا
الربجية، واملماليك البحرية املماليك وهما املماليك السالطني بدولتي عرفتا دولتني، بمرص
تبايعان وكانتا ٧٨٤–٩٢٣ه سنة من والثانية ٦٤٨–٧٩٢ه، سنة من األوىل حكمت
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وقتلوا ٦٥٦ه سنة بغداد وفتحوا الترت جاء فلما بغداد. يف مقيم وهو العبايس للخليفة
عهد عىل مرص سالطني إىل والتجأوا العباس، بني من بقي من فر (املستعصم) الخليفة
الخالفة انتقت وبهذا وبايعه، الخالفة قلده منهم واحًدا فاختار بيربس، الظاهر امللك
الفاتح سليم السلطان جاء حتى لهم والبيعة العباسني خلفاء وظل القاهرة، إىل العباسية
آخر هللا عىل املتوكل عامئذ العبايس الخليفة وكان ،٩٢٣ سنة مرص وفتح العثماني
العباسيني من الخالفة فانتقلت النبوية، اآلثار إليه وسلم سليم للسلطان فبايع خلفائهم،

الحني. ذلك من العثمانيني إىل
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اإلسالمية الدولة انحالل

٨٠٧ه سنة لنك تيمور وفاة حتى ٦٠٣ه، سنة جنكيزخان قيام من

واستبد خلفائها شأن وضعف أحكامها فسدت ملا العباسية، الدولة أن تقدم فيما رأيت قد
فروع إىل فتفرعت الخالفة، بدار مملكتها أطراف عالقة ضعفت وخدمها، جندها بها
للخليفة تبايع وكلها عربي، اآلخر والبعض كردي أو تركي وبعضها فاريس بعضها
ففتحت علوية، وخالفتها املغرب يف الفاطمية الدولة نشأت حتى بغداد، يف العبايس
إىل فمالت تلك أصاب ما أصابها ثم وغريها، الشام عىل العباسية الدولة ونازعت مرص
إىل مرص وعادت األيوبي، الدين صالح يد عىل قبلها انقرضت ولكنها مثلها، الشيخوخة

العباسيني. مبايعة
السالجقة واستبد الضعف، منتهى بلغت قد يومئذ كانت العباسية الخالفة أن عىل
األتابكة مماليكهم اقتسمها ثم حينًا، النهر وراء وما وفارس والعراق الشام يف بمملكتها

تقدم. كما
واالنقسام، الضعف توالها قد اإلسالمية واململكة للهجرة السادس القرن فانقىض
ومماليكهم، السالجقة قواد األتراك من سلطتها عىل تنازع بمن املرشق يف سيما وال
الضعف يف تناهت قد العباسية والخالفة وتركستان، خراسان يف الخوارزمية وأهمهم
ليستعينوا األطراف أصحاب استبقاها وإنما االنحالل، عىل أرشفت حتى الهرم، وبلغت
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كأنهم أمم، ثالث تتنازعها الواسعة مملكتهم وأصبحت بالبيعة، سلطانهم تأييد عىل بها
وهم: بينهم، فيما اقتسموها

املرشق. يف وقوادهم السالجقة األتراك (أ)
والشام. مرص يف األيوبية واألكراد (ب)

(املوحدون). واألندلس املغرب يف والرببر (جـ)

وهذه ونحوها. اليمن يف بقيت صغرية إمارات إال ا تامٍّ ذهابًا العرب دولة ذهبت وقد
عىل بغداد يف العبايس الخليفة مبايعة عىل مجمعة وأطوارها أجناسها اختالف عىل الدول

اإلسالمي. العالم يف بالسلطة االستئثار عىل تختصم ولكنها دولته، وانحالل ضعفه
االنتقام إىل عمدوا وانقسامها ضعفها بها املحيطون اإلسالمية الدولة أعداء رأى فلما
فهاجمها اغتيالها. يريد منهم وكل والرشق والغرب الشمال من عليها فأغاروا منها،
ما كثريًا إنهم حتى والنهب، للسلب الغزاة هجوم الشمال من والالن واألرمن الكرج
وينهبون يقتلون جاورها، وما أذربيجان فيكتسحون األلوف بعرشات يدخلونها كانوا
آالف عدة عن أحيانًا تزيد املسلمني سبايا وكانت والغنائم، والسبايا باألرسى ويعودون
فتًحا يستطيعوا لم أنهم عىل دولتهم. أوائل يف يفعلون العرب كان كما — القتىل1 غري

اإلسالم. مملكة يف قدم لهم رسخت وال
الكتساح تكاتفوا وقد الفتح، هجوم الصليبيني اإلفرنج أمم الغرب من عليها وهجم
سوريا وبعض فلسطني ففتحوا فيها، املقدس القرب ألن الدين؛ بحجة اإلسالمية اململكة
انقسموا ولكنهم ذلك، وراء ما الفتتحوا كلمتهم اجتمعت ولو حينًا، املقدس بيت وملكوا
يف ما عىل فغلبهم وتدبريه، ودهائه ببسالته األيوبي الدين صالح وجاءهم أنفسهم عىل
يستعيدون املسلمون وأخذ أمرهم فضعف ٥٨٣ه، املقدسسنة بيت من وأخرجهم أيديهم

قالوون. النارص أيام عىل تماًما الشام من أزالوهم حتى فشيئًا، شيئًا منهم البالد
البداوة خشونة يف وهم وبطونهم، بقبائلهم املغول أو الترت فجاءها الرشق من أما
فحمل الشهري، القائد جنكيزخان وهو البطش شديد رجل إىل توفقوا وقد األبدان، وقوة
للمسلمني وليس للهجرة، السابع القرن أوائل يف املتمدن العالم عىل آسيا أواسط من بهم
أطرافها أقىص من اإلسالم مملكة جنكيزخان فدوخ الدين، صالح مثل رجل يومئذ

ج١١. ١٢٨ األثري ابن 1
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مساحة بلغت حتى والصني الهند بالد من افتتحه ما غري العراق، حدود إىل الرشقية
مربع. ميل ٤٠٠٠٠٠ مملكته
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جنوبي يف بيكال) (أو بيقال بحرية حوايل تقيم كانت الترت من قبيلة املغل أو املغول
أوائل يف خان جنكيز بظهور إال يظهروا لم ألنهم سقيم؛ القديم وتاريخهم سيبرييا،
والنهب بالغزو يعيشون الرحل، القبائل سائر مثل قبله وكانوا للهجرة، السابع القرن
وال ورشهم خريهم الناس كفوا وقد التمدن، عن البعيدة البالد تلك يف والقنص والصيد
الخيمة يف حسبنا فإذا خيمة، ٤٠٠٠٠ عىل يزيدون ال كانوا ألنهم األمم؛ بني لهم شأن
بهذا حمل جنكيزخان أيام كانت فلما نفس، ٤٠٠٠٠٠ عىل عددهم يزد لم أنفس عرش
يف واكتسحوها العامرة املمالك من ببالدهم يحيط ما عىل املغول بدو من القليل العدد
وفارس الروم مملكتي وافتتحوا اإلسالم أول يف العرب بدو خرج كما عاًما، عرش بضعة
يف كانوا املسلمني ألن الحضارة؛ عىل للبداوة النرص كان الحالني ويف املدة. تلك نحو يف
الروم كان كما أنفسهم، عىل وانقسموا الرتف يف وانغمسوا تحرضوا قد جنكيزخان أيام

نفسه. يعيد والتاريخ — اإلسالم ظهور عند والفرس

جنكيزخان (1)

الترت ملك األكرب الخان رعاية تحت املغول، من قبيلة ١٣ عىل أمريًا جنكيزخان والد كان
كان الذي اسمه وهو تموجني فسموه ٥٤٨ سنة جنكيزخان ولد بينهما، متبادلة بعهود
القبائل رؤساء فاستخف أبوه تويف سنة عرشة أربع وبعد األوىل. نشأته يف به يعرف
شديد تموجني وكان لنفسه. بالسيادة يطالب منهم كل وأصبح عليه، وتمردوا بتموجني
وقائعه أول وهذه عليهم. وتغلب الثائرين وحارب رجاله فجمع حداثته، من البطش
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يف وثبته وأكرمه فأنجده األعظم، الخان استنجاد عن يستغن لم أنه عىل الناس، فهابه
ابنته. وزوجه أبيه إمارة

وأتقن السيف ورضب النشاب، رمي وتعلم الخيل ظهور عىل شب قد تموجني وكان
والعطش والجوع التعب عىل صبوًرا شجاًعا البدن قوي وكان فروعها، بسائر الفروسية

ألمره. وانقادوا نرصته عىل كلمتهم فاجتمعت ذلك عىل رجاله وعود واأللم، والربد
وغريهم أرسته أعضاء يف الحسد عوامل هاجت الخان عند تموجني منزلة علت وملا
عليهم، الخان فضيق األمراء بأولئك الخان أغرى قد تموجني وكان الدولة، رجال من
تموجني فاستنجد وغلبوه، وحاربوه الطاعة عصا وشقوا عليه فثاروا صدورهم فأوعرت
الغايل املاء يف منهم رجًال سبعني ألقى حتى بأعدائه، ومثل كرسيه إىل وأعاده فأنجده

أحياء. وهم
ذلك تموجني وأدرك وحسده، حموه خافه والشدة القسوة وأظهر تموجني ظفر فلما
فانترص فتحاربا محاربته عىل فعزم ينجح، فلم بالحسنى بينهما ما إصالح يف فسعى

املغول. عرش فتوىل له، الفوز وكان وحاربوه وحسدوه األمراء فخافه تموجني
بتهنئته واحتفلوا به، تعلًقا أمراؤه فازداد فيها، فاز حروبًا ذلك بعد تموجني وحارب
خطيبًا فيهم فوقف والخانات األمراء فاجتمع سلنكا، ضفاف عىل سهل يف عظيًما احتفاًال
تلك وأصبحت هناك، له فرشوها سوداء لبادة عىل جلس ثم فأبدع. العارضة قوي وكان
التقوى أهل من وكان الحضور بعض وقف ثم الحني. ذلك من عندهم مقدًسا أثًرا اللبادة
فإذا أزرك. ويشد بيدك سيأخذ وهو هللا، من فإنها قرتك من بلغ «مهما فقال: والنفوذ
هذا ويف النواة». نبذ رجالك ونبذك اللبادة، هذه مثل أسود رصت سلطانك يف فرطت
وأمرائهم خلفائهم عىل العرب جرأة عن يروونه ما مثل والجرأة البداوة حرية من القول
أقعدوه حتى يديه بني وساروا باحرتام، أنهضوه أمراء سبعة تقدم ثم اإلسالم. صدر يف
فيه يعتقدون شيخ الحضور جملة يف وكان املغول، عىل ملًكا باسمه ونادوا عرشه، عىل
كأن منامي يف رأيت قد إخوتي، «يا وقال: كساء عليه وليس فتقدم والقداسة، الكرامة
فحكم األرض، أهل محاكمة يف أخذ وقد األرواح، به تحدق الناري عرشه عىل السماء رب
التفت ثم العام». امللك أي: جنكيزخان يُسمى وأن تموجني، ملوالنا كله العالم يكون بأن
يعد ولم اإلله». بأمر جنكيزخان اآلن منذ تدعى فإنك امللك، أيها «لبيك وقال: تموجني إىل

االسم. بهذا إال ذلك بعد يعرف
نحو أوًال فسار العالم فتح إىل عمد جنده، وتدريب دولته تأسيس له تهيأ فلما
فلما سنة، كل يؤدونها املغول عىل جزية الصني إلمرباطور وكان الصني، مملكة إىل الرشق
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جنكيزخان فحمل الحرب. إشهار اإلباء ذلك ومعنى الدفع، أبى جنكيزخان أمر استفحل
يومئذ والصينيون ونهبًا، قتًال فيها وأمعن العظيم، سورها واخرتق الصني عىل بجيشه
اليونان بها استعان التي اليونانية النار فاستخدموا الحربية، االخرتاعات يف األمم أسبق
بأزمان، الغرب أهل يعرفه أن قبل البارود فيها كرات املغول عىل وقذفوا العرب، دفع عىل
بكني احتل حتى زاحًفا جنكيزخان زال فما القبائل، تلك غارات لريد يكن لم ذلك أن عىل
بجنده فتحول وقوًة، رغبًة الفاتح ذلك فازداد الشمالية. بالدها وسائر الصني عاصمة

اإلسالم. مملكة وهي بالده غربي أي: الغرب نحو الجرار
إىل انقسمت وقد واالختالل، الضعف من وصفناه بما اإلسالمية اململكة وكانت
من الخوارزمية اململكة املغول بالد من وأقربها وفارسية، وتركية كردية ممالك عدة
الدين عالء سلطة وكانت خوارزمشاه، الدين عالء يومئذ وسلطانها واألتراك، السالجقة
وطربستان وكرمان وسجستان العجمي العراق معظم عىل أيامها أواخر يف امتدت قد
وبعض أفغانستان من وقسم النهر وراء وما وفارس وخراسان الجبال وبالد وجرجان
شاه»، «خوارزم سلطانها سمي ومنها خوارزم، مدينة الدولة تلك قصبة وكانت الهند.
وما تركستان واكتسح مقاتل، ٧٠٠٠٠٠ عىل يزيد وجنده الغرب نحو جنكيزخان فحمل

األبدان. له تقشعر مما ونهبًا قتًال فيها وأوغل وراءها،
من جماعة سري تركستان إىل بجنده وصل ملا أنه الفظائع، ارتكاب عىل حمله ومما
(تركستان)؛ النهر وراء ما بالد من وبخارى سمرقند إىل الذهب ومعهم األتراك التجار
مملكة آخر وهي أترار اسمها الرتك بالد من مدينة إىل فوصلوا للكسوة، ثيابًا له ليشرتوا
هذه جاءته فلما نائب، هناك لخوارزمشاه وكان جنكيزخان، بالد ييل مما خوارزمشاه
األموال، من معهم ما ويذكر بوصولهم يعلمه خوارزمشاه إىل أرسل الترت من الطائفة
معهم ما وسري فقتلهم إليه. وإنفاذه معهم ما وأخذ بقتلهم يأمر خوارزمشاه فبعث
وعذره منهم. ثمنه وأخذ وسمرقند بخارى تجار يف خوارزمشاه ففرقه كثريًا شيئًا وكان
تركستان، من وغريهما وبالساغون كاشغار غزوا قد كانوا املغول أن املعاملة هذه يف

عنهم. املرية منع فلذلك عساكره؛ يحاربون وصاروا
الرجال من وجمع غضبه حمي جنكيزخان، أصحاب خوارزمشاه نائب قتل فلما
يقول: خوارزمشاه الدين عالء إىل وكتب اإلسالم، مملكة عىل وحمل عنده كان ما فوق
لكم قبل ال بجمع إليكم قادم فإني للحرب. تهيأوا أموالهم؟ وتأخذون أصحابي «تقتلون
إىل وأعادهم الجماعة، لحى بحلق وأمر الرسول قتل الرسالة خوارزمشاه قرأ فلما به».
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سائر أنا لك: يقول خوارزمشاه «إن له: ويقولون بالرسول فعل بما يخربونه جنكيزخان
فاستخف — بأصحابك» فعلت كما بك وأفعل أنتقم حتى الدنيا، آخر يف أنك ولو إليك

اإلسالم. أوائل يف كتبهم جاءته إذ بالعرب هرقل استخف كما باملغول خوارزمشاه
اإلسالمية، اململكة عىل بعساكره فزحف تماًما، قال كما جنكيزخان فعل وقد
يفتكون أخرى إىل مدينة من ينتقلون وهم غربًا، وراءها فما تركستان بالد من فدوخوها
له يسبق لم مما البالية األطالل إال وراءهم يخلفون ال ويهدمون، ويحرقون وينهبون
عىل أبقوا هؤالء فإن العرب، بدو عن املغول بدو يفرتق وهنا اإلنسان. تاريخ يف مثيل
تمدنًا عليه وبنوا تمدنهم واقتبسوا ذمتهم، يف وجعلوهم أهلها وأمنوا فتحوها التي البالد
الكارسة، كالوحوش والنهب القتل غري همهم يكن فلم املغول وأما أنفسهم. عند من
حياته يف تمكن إنه باإلجمال: يقال وإنما الرجل.1 هذا سرية يف اإلفاضة محل هنا وليس
املقدوني اإلسكندر ال بعده، وال قبله الفاتحني من أحد ملثلها يتوفق لم مملكة إنشاء من
أنشأ — الفرنيس بونابرت نابليون وال الفاريس نادرشاه وال الروماني قيرص يوليوس وال
الصينيني من ماليني سلطانه يف ودخل األسود، البحر إىل املحيط البحر من تمتد مملكة

غريهم. واألتراك والفرس والهنود واألفغان والتنكوت
وكذلك القراءة، وال الكتابة يعرف ال وهو الواسعة اململكة هذه جنكيزخان أنشأ
املسلمني من سلطانه يف دخل بمن والنظام الرشائع وضع يف فاستعان رجاله، معظم
وقد وغريهم، والروم بالفرس اإلسالم أول دولتهم إنشاء يف العرب استعان كما ورعاياهم،
سنة. ٢٢ حكم أن بعد عمره من والسبعني السادسة يف وهو ٦٢٤ه سنة جنكيزخان تويف
البالد أن باعتبار الحالة، هذه يف املغول عادة عىل مملكته أوالده اقتسم وفاته وبعد
املغول مملكة فانقسمت أمواله، سائر يقتسمون كما فيقتسمونها ألعقابه فيورثها ملكه
يطول مما فرع غري إىل منها كل تفرع ثم األربعة، أوالده يف تفرقت فروع أربعة إىل بعده

منها: يهمنا ما بذكر فنكتفي رشحه،
وجوجي وطلوي أقطاي أربعة: إليهم الحكومة أفضت الذي جنكيزخان أوالد إن
وهم: بالخاقانات ملوكها ويعرف يأتي، ما عىل بينهم فيما اململكة فانقسمت وجقطاي،

٦٠٣–١٠٤٣ه. سنة من وغريها زنقاريا يف أقطاي دولة (١)

عرشة. الثالثة السنة من السادس الهالل راجع 1
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٦٥٤–٧٥٠ه. سنة من املغول بالد يف طلوي دولة (٢)
٦٢١–٩٠٧ه. سنة من وغريها القفجاق بالد يف جوجي دولة (٣)

٦٢٤–٧٦٠ه. سنة من النهر وراء ما يف جقطاي دولة (٤)

وال نفسه جنكيزخان ملوكها وأول العظمى، السيادة لها كانت (أقطاي) األوىل فالدولة
تاريخ يف شأن له فرع فروعها من فيهمنا الثانية الدولة أما املقام. هذا يف تاريخها يهمنا
املقاطعات بعض توىل جنكيزخان، بن طولوي ابن وهو «هوالكو» فرع به نعني اإلسالم،
أو إيلخان بدولة فيها دولته وعرفت ٦٥٤ه، سنة فارس وملك بها واستقل أبيه مملكة يف
ما عىل وأقدم إليه، فضمها خوارزمشاه مملكة بقايا فارس بالد يف وكان الفرس، مغول
بغداد. عىل حمل فارس يف امللك له استقر ملا أنه وذلك — أسالفه من أحد عليه يقدم لم

بغداد وسقوط هوالكو (2)

فال الدولة، أواخر يف تكررت ببغداد والشيعة السنة بني املنافسات أن ذلك يف والسبب
أن وبما إصالحه، يف الحكومة تتوسط قتال الطائفتني بني فيها يقع ال سنة تميض
ببغداد الكرخ يف مًعا يقيمون كانوا الشيعة، عىل غالبًا يقع كان فالضغط سنية الحكومة
مصالحها توليهم ذلك مع والحكومة االضطهاد، من يكابدونه ما عىل صابرون وهم
الخالفة توىل باهلل، املستعصم هوالكو أيام يف الخليفة وكان شؤونها. بتدبري إليهم وتعهد
العلقمي بن الدين مؤيد اسمه الشيعة من رجل ووزيره الرأي ضعيف وكان ٦٤٠ه، سنة
لتخليفه وكان العادة. جاري عىل والشيعة السنة بني فتنة وقوع فاتفق ومكر. دهاء ذو
وأمر (الدوادار)، الجند بقائد فاستعان الشيعة، عىل العصبية شديد بكر أبو اسمه ولد
الفواحش، منهن وركبوا النساء وهتكوا الكرخ عىل فهجموا بالشيعة، يفتكوا أن العسكر
ا رسٍّ هوالكو إىل فكتب صربًا، يستطيع يعد ولم العلقمي ابن الوزير عىل ذلك فعظم
بغداد عىل هوالكو فزحف القدوم، عىل ليحرضه أخاه إليه وأرسل بغداد، ملك يف وأطمعه
ببغداد بقي فيمن الداودار بعث بقدومهم، املستعصم الخليفة علم فلما عظيم، بجيش
بغداد من مرحلتني عىل الجيشان فالتقى مقاتل، ٢٠٠٠٠ عىل يزيدون ال وهم الجند من

وتشتت. الخليفة عسكر فانهزم
نزل قواده من قائًدا وأرسل بغداد، من الرشقي الجانب نزل حتى فأقبل هوالكو أما
فأنفذه العلقمي، ابن دبره بما يعلم ال واملستعصم الخالفة، دار قبالة الغربي الجانب
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يف يبقيك هوالكو «إن للخليفة: وقال وعاد مكيدته فكمل الصلح، بشأن هوالكو ملخابرة
وحسن بكر». أبي ابنك من ابنته يزوج أن ويريد الروم، بسلطان فعل كما الخالفة
ثم خيمة، يف فأنزلهم أصحابه، أكابر من جمع يف إليه فخرج هوالكو، إىل الخروج له
أمر اجتمعوا فلما بغداد، سادات جميع هناك فاجتمع واألماثل، الفقهاء الوزير استدعى
كل وقتلوا الخالفة دار عىل وهجموا بغداد، يف السيف بذلوا ثم فقتلوا، بقتلهم هوالكو
القتل ودام والسبي. األرسى جملة يف فأخذوهم األطفال إال األرشاف، من فيها كان من
سنة هوالكو سلطة يف بغداد ودخلت باألمان نودي ثم يوًما، أربعني السالم دار يف والنهب
يخاف كان كما العلوية، الشيعة يد عىل العراق من العباسية الخالفة وذهبت ٦٥٦ه،
أن عىل ذلك. من خوًفا وقوادهم وزراءهم نكبوا وقد والرشيد، واملهدي املنصور ذهابها
هوالكو مذبحة بعد العباسيني من بقي من انتقل بل تماًما، تنقرض لم العباسية الخالفة

تقدم. كما املماليك السالطني ظل يف وأقاموا مرص، إىل
فحمل وراءها، ما فتح يف طمع العهد ذلك يف اإلسالم عاصمة ملك فلما هوالكو أما
بما فقنع عنها، فردوه األيوبية الدولة بعد املماليك السالطني حوزة يف وكانت الشام عىل
دولته فانقضت ألوالده، وأورثها الشام إىل الهند من مملكته امتدت وقد حوزته، يف دخل
اضطراب يف زالت ما صغرية واليات إىل وانقسمت «٦٥٤–٧٥٠ه»، القرن عليها يتم ولم

لنك. تيمور أخضعها حتى وتضعضع

لنك تيمور (3)

عائلته، من ولكنه نسله من هو وليس جنكيزخان. دولة إىل العظيم القائد هذا ينسب
توىل ترعرع وملا ٧٣٦ه، سنة تيمور ولد جنكيزخان. بن جقطاي وزيًرا جده وكان
يف فطمع الوزارة رتبة إىل ترقى ثم النهر، وراء ما يف أقطاي دولة يف األعمال بعض
بالد ففتح قبله، جنكيزخان حمل كما العالم عىل وحمل محمود ملكه عىل فغلب امللك،
دوخ حتى سنوات سبع تمض ولم غزيرة، دماء فيها سفكت كثرية حروب بعد فارس
وكردستان، وأذربيجان وفارس وأفغانستان وسجستان ومازندران وجرجان خراسان
حول ثم هوالكو، بعد تملكوها قد وكانوا الجيالرية من بغداد فاستخرج العراق جاء ثم
الصغرى آسيا لفتح غربًا وتحول ودلهي، كشمري فغزا الهند، نحو رشًقا خيوله أعنة
أنقرة إىل فتوحه يف لنك تيمور فبلغ بايزيد، يومئذ وسلطانهم العثمانيني حوزة يف وكانت
الشام، حدود آخر إىل املرشق بالد سائر واكتسح ٨٠٤ه، سنة وأرسه بايزيد وحارب
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٨٠٧ه، سنة الطريق يف فمات الصني، ملحاربة فتحول الطاعة، مرصعىل سالطني وبايعه
األولني، ملوكها إىل فتحها التي البالد فعادت هدًرا فتوحه فذهبت حكومته، ينظم أن قبل
وراء ما يف حكمها طال التيمورية الدولة أن عىل قبله. عليه كانت ما إىل األحوال وعادت
الدور ينقيض وبانقضائه املغويل، العرص ينقيض لنك تيمور بوفاة ٩٠٦ه، سنة إىل النهر

اإلسالم. تاريخ من األول
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وال العثامنية الدولة الثاينمنظهور الدور
يزال

التمدن يف شأن لهم يكن ولم اإلسالم، بالد يف ثابتة دولة ينشؤوا لم املغول أن رأيت قد
األول، دورها آخر يف اإلسالمية والدولة جاءوه أنهم التمدن بهذا عالقتهم وإنما اإلسالمي،
والالن، واألرمن والكرج اإلفرنج من عليها حمل بمن والضعف التضعضع منتهى ويف
تكون تكاد وهي عنها وعادوا بغداد، يف العباسية الخالفة ببقية وذهبوا ضعًفا فزادوها
ذلك أن عىل شتاتها، تجمع حية دولة فيها وليس شملها تبدد وقد االحتضار، حال يف
العرص يف الفرس شاهات ولدولة الثاني، الرتكي العرص يف العثمانية للدولة مقدوًرا كان
اململكة عن الترت فعاد اإلسالم. تاريخ من الثاني الدور منهما ويتألف الثاني، الفاريس
يتنازعون املماليك السالطني حوزة يف ومرص للهجرة، التاسع القرن أوائل يف اإلسالمية
وبعضها املماليك، أولئك أيدي يف بعضها والشام الكسب، عىل ويتخاصمون السلطة، عىل
وبالد والعراق بنفسه. مستقالٍّ بلد كل يكون يكاد حتى األيوبيني، أعقاب بعض أيدي يف
والقراقيونلية واملظفرية والجيالرية اإليلخانية عليها يتنازع النهرين بني وما الفرس
وآسيا التيمورية، املغول سلطة يف وأفغانستان النهر وراء وما وغريهم. والتيمورية
بقايا عليها يختصم املرشق بالد وسائر السالجقة. وبقايا العثمانيون يتنازعها الصغرى
واأل،دلس والحفصية. املرينية بني منقسًما كان أفريقيا وشمايل األتابكة. بقايا أو الترت
تحكمها العرب وجزيرة غرناطة. يف النرصية الدولة إال املسلمني سلطة يف منها يبق لم
تجمعها أحوالها واختالل ضعفها مع الدول وهذه وتتعادى. تتحارب صغرية إمارات

املرصية. الديار يف العباسية الخالفة بقية هي منها، أضعف خالفة
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الدولة تغلب عند والتضعضع االضطراب من اإلسالمي العالم حال كانت تلك
من املسلمون يئس وقد القسطنطينية، فافتتحت إليها الحاجة إبان يف فجاءت العثمانية،
بالد إىل وطاردوهم أوروبا ملوك أعظم العثمانيون وحارب مراًرا. حاولوه أن بعد فتحها
واكتسحوا فردينان، األرشيدوق من الجزية وأخذوا النمسا عاصمة فينا وحارصوا املجر،
إىل املرشق وفتحوا منهم، خوًفا أوروبا فارتعدت أسبانيا، شواطئ إىل األبيض البحر
العباسية، الدولة بقية وفيها ومرص، الشام فتحوا حتى غربيٍّا جنوبًا ساروا ثم العراق،
سليمان السلطان أيام يف مملكتهم فامتدت تقدم. كما الخالفة عن لهم العباسيون فتنازل
النيل، ضفاف عىل أسوان إىل الطونة ضفاف عىل بودابست من ٩٢٦–٩٧٤ه» «سنة
تحت الغربي اإلسالمي العالم فاجتمع طارق، جبل مضيق إىل بالعراق الفرات ومن
مما أكثر بقائها لطول سببًا فيها والسلطة الخالفة اجتماع وكان العثمانية. الدولة جناح
أصبحت سلطتهم ألن ملكهم؛ مدة طول مع العباسيني حتى اإلسالمية، الدول من تقدمها

رسم. بال اسًما دولتهم إنشاء من الثالث القرن بعد
دولة فأنشأوا النهرين، وبني فارس بالد يف األخرى الجهة من الصفويون ونهض
الدولة جمعت كما الشيعية البالد وجمعت الفاجارية الدولة إىل انتقلت ثم كربى، شيعية

نيَّة. السُّ البالد العثمانية
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